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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Зеленортска острва, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону, Душка 
Лопандића, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Боливаријанској Републици Венецуели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији, 
Душана Гајића, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2010 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Боливаријанској Републици Венецуели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији, 
Љубомира Милића, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2010 
 
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Ирак о сарадњи и војној обуци за ирачке оружане снаге, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Шпаније о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Норвешке о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о 
размени и узајамној заштити поверљивих информација у области одбране, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније  
о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о 
сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Републике Португал у 
области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Савезне 
Републике Немачке о војној сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2010 
 



Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе 
Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о сарадњи у области одбране, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о 
олакшаној процедури за издавање виза, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о 
укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Норвешке о олакшаној 
процедури за издавање виза, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума о оснивању и Статута Европске организације за јавно право, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Конвенције о достављању у иностранству судских и вансудских аката у 
грађанским и трговачким стварима, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким 
стварима, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у 
грађанским и кривичним стварима, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изручењу, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о међусобном извршавању 
судских одлука у кривичним стварима, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и 
сексуалног злостављања, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о судским вештацима, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2010 
 
Уредба о изменама Уредбе о номенклатури статистичких територијалних јединица, Службени 
гласник Републике Србије бр. 46/2010 
 
Уредба о допуни Уредбе о службама Владе, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2010 



Уредба о измени Уредбе о оснивању Канцеларије за европске интеграције, Службени гласник 
Републике Србије бр. 48/2010 
 
Уредба о врсти, облику и садржају службене легитимације и изгледу значке Војнобезбедносне 
агенције и Војнообавештајне агенције, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Пословник Народне Скупштине, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2010 
 
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране, Службени 
гласник Републике Србије бр. 44/2010 
 
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2010. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 44/2010 
 
Одлука о образовању Радне групе за израду Националног акционог плана Републике Србије за 
примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација –Жене, мир и безбедност, 
Службени гласник Републике Србије бр. 44/2010 
 
Одлука о избору Сабахудина Тахировића за судију Уставног суда, Службени гласник Републике 
Србије бр. 45/2010 
 
Одлука о одржавању електронске скупштине, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Одлука о именовању Томислава Стојковића за судију Уставног суда, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2010 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Тераму, Република Италија, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2010 
 
Одлука о наставку рада Амбасаде Републике Србије у Демократској Републици Конго, Службени 
гласник Републике Србије бр. 46/2010 
 
Одлука о отварању Генералног конзулата Републике Србије у Либервилу, Република Габон, 
Службени гласник Републике Србије бр. 48/2010 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Каноу, Савезна Република Нигерија, Службени 
гласник Републике Србије бр. 49/2010 
 
Одлука о избору судија на сталну функцију у судовима опште надлежности и посебне 
надлежности, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Одлука о наставку активности Републике Србије у одбрани суверенитета и територијалног 
интегритета Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Лими, Република Перу, Службени гласник 
Републике Србије бр. 51/2010 



Одлука о престанку функције гувернера Народне банке Србије, Радована Јелашића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 52/2010 
 
Одлука о избору гувернера Народне банке Србије, Дејана Шошкића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 52/2010 
 
Одлука о избору члана Високог савета судства, Предрага Димитријевића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 52/2010 
 
Одлука о избору председника Савета гувернера Народне банке Србије, Бошка Живковића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 52/2010 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за нестала лица, Службени гласник Републике 
Србије бр. 53/2010 
 
Одлука о допуни Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану, 
Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Кошицама, Словачка Република, Еве 
Декановске, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2010 
 
Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије на Крфу, Република Грчка, Спиридона 
Мастораса, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2010 
 
Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Даблину, Ирска, Живка Јакшића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење 
кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2010 
 
Извештај о резултатима гласања на поновним изборима за Национални савет буњевачке 
националне мањине 18. јула 2010. године и коначним резултатима за избор Националног савета 
савета буњевачке националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи града Београда, Службени лист града 
Београда бр. 23/2010 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о 
техничкој и финансијској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 1/2010 



 
Закон о потврђивању Допунског протокола уз Женевске конвенције од 12. августа 1949. о 
усвајању додатног знака распознавања (Протокол III), Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о 
економској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о 
сарадњи у области инфраструктурних пројеката, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 
Црне Горе, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном подстицању и 
заштити улагања, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Португала о узајамном 
подстицању и заштити улагања, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума о економској и техничкој сарадњи између  Владе Републике 
Србије и Владе Државе Кувајт, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт о 
сарадњи у области туризма, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Конвенције о привременом увозу, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Уговора  између Републике Србије и Малте о избегавању двоструког 
опорезивања у односу на порезе на доходак, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Протокола  између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике уз 
уговор између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Чешке Републике о избегавању 
двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Уговора  између Републике Србије и Републике Естоније о избегавању 
двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Уговора  између Републике Србије и Ирске о избегавању двоструког 
опорезивања у односу на порезе на доходак, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2010 
 



Закон о потврђивању Уговора  између Републике Србије и Велике Социјалистичке Народне 
Либијске Арапске Џамахирије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на 
доходак, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Уговора  између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар о 
избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Регионалног центра за животну 
средину за Централну и Источну Европу о правном статусу Регионалног центра за животну 
средину у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и 
Европског центра за средњерочне прогнозе времена (ЕЦСПВ), Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину уз Конвенцију 
о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Међународне конвенције о грађанској одговорности за штете проузроковане 
загађењем погонском нафтом, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Међународне конвенције о контроли штетних система који се користе 
против обрастања на бродовима, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Протокола из 1997. године о изменама и допунама Међународне конвенције 
о спречавању загађења мора са бродова из 1973. године, измењене и допуњене Протоколом из 
1978. године, који се на њу односи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 1/2010 
 
Закон о допуни Закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о 
међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999) и 
Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја  1980. године у верзији на 
основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума о фондацијској сарадњи "Трансевропска железница (ТЕР)", 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној 
контроли у железничком саобраћају, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 1/2010 
 
 



Закон о потврђивању Протокола из 2005. године о изменама и допунама Конвенције о сузбијању 
незаконитих радњи уперених против безбедности поморске пловидбе, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Будимпештанске конвенције о уговору о превозу робе на унутрашњим 
водним путевима (CMNI), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума о фондацијској сарадњи „Трансевропска железница (TER)“, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о превозу 
путника и ствари у међународном друмском саобраћају, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мађарске о 
међународном комбинованом транспорту робе и логистичким услугама, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике 
Иран о међународном друмском превозу путника и ствари, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског Савезног већа о 
превозу путника и ствари у друмском саобраћају, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Амандмана на члан XII (c) (ii) Споразума о Међународној 
телекомуникационој сателитској организацији (ITSO), Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о проглашењу Закона о потврђивању аката којима се мењају Устав и Конвенција 
Међународног савеза за телекомуникације, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о 
сарадњи у области пољопривреде и сродним секторима, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о 
сарадњи у области пољопривреде, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике 
Иран о сарадњи у области ветерине и заштите здравља животиња, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Европске конвенције о заштити кичмењака намењених за огледне и друге 
научне сврхе измењене Протоколом о измени Европске конвенције о заштити кичмењака 
намењених за огледне и друге научне сврхе, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2010 



 
Закон о потврђивању Допунског споразума уз Основни споразум о техничкој сарадњи између 
Владе Републике Србије и Владе Федеративне Републике Бразила о сарадњи у области ветерине, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и 
међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу 
прекограничних водотокова и међународних језера, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Европске конвенције о међународном транспорту опасног терета у друмском 
саобраћају (ADR 2007), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2010 
 
Закон о потврђивању Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на 
унутрашњим пловним путевима (ADN), Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 3/2010 
 
Закон о потврђивању Завршних аката Регионалне конференције о радио-комуникацијама за 
планирање дигиталне терестријалне радиодифузне службе у деловима Региона 1 и 3, у 
фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06), Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 4/2010 
 
Закон о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између 
Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 5/2010 
 
Закон о потврђивању Уговора о донацији (Олакшице за инфраструктурне пројекте за локални 
оквир) у оквиру ИПА 2008 мулти-корисничког програма између Европске инвестиционе банке и 
Републике Србије и града Београда, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 5/2010 
 
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за 
превенцију и спремност у случају катастрофа за регион југоисточне Европе, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о 
пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2010 
 
Закон о потврђивању Меморандума о сагласности између Републике Србије и Европске заједнице 
о учешћу Републике Србије у програму Заједнице „Програм подршке развоју политике 
информационо-комуникационих технологија (ICT PSP) Оквирног програма за конкурентност и 
иновативност (CIP) (од 2007. до 2013. године)“, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 7/2010 
 
Закон о електронским комуникацијама, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2010 
 



Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Закон о трговини, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Службени 
гласник Републике Србије бр. 53/2010 
 
Уредба о критеријумима и начину одобравања програма и пројеката који се реализују у оквиру 
Механизма чистог развоја, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2010 
 
Уредба о репрограмирању и ослобађању плаћања затезне камате по одобреним дугорочним 
кредитима датим за финансирање регистрованих пољопривредних газдинстава физичким и 
правним лицима у циљу подстицања развоја пољопривредне производње, Службени гласник 
Републике Србије бр. 44/2010 
 
Уредба о ослобађању плаћања затезне камате по одобреним краткорочним кредитима датим 
физичким лицима за финансирање регистрованих пољопривредних газдинстава у циљу 
подстицања развоја пољопривредне производње, Службени гласник Републике Србије  
бр. 44/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину коришћења средстава за рурални 
развој кроз подршку активностима усмереним на стварање производа са већом додатом 
вредношћу у 2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2010 
 
Уредба о утврђивању Листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне 
накнаде носиоцима ауторског и сродних права, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Уредба о садржини Регистра пријава и Регистра топографија и садржини захтева за признање 
права на топографију у поступку за правну заштиту топографија интегрисаних кола, Службени 
гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, 
оцењивање усаглашености и стандарде, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Уредба о начину и поступку остваривања права на конверзију права коришћења на грађевинском 
земљишту у право својине, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о критеријумима и поступку за утврђивање висине накнаде 
по основу конверзије права за лица која имају право на конверзију уз накнаду, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о коришћењу подстицаја произвођачима пољопривредних 
и прехрамбених производа за 2010. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2010 
 
Уредба о начину предлагања кандидата за чланове Националног савета за регионални развој, 
Службени гласник Републике Србије бр. 46/2010 



 
Уредба о условима и начину коришћења подстицајних средстава за субвенционисање трошкова 
складиштења пшенице, дурум пшенице и кукуруза у јавна складишта рода 2010. године и 
смрзнуте малине рода 2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о средствима посебне намене, Службени гласник 
Републике Србије бр. 47/2010 
 
Уредба о ближим условима за издавање, коришћење и укидање дозвола за извоз, увоз, односно 
транзит робе и распореду квота, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину подстицања производње, ремонта и 
продаје грађевинских машина и теретних моторних возила-камиона и спровођења 
субвенционисане куповине теретних моторних возила-камиона произведених у Републици Србији 
заменом старо за ново у 2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2010 
 
Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2010 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о привременим условима за обављање промета брашна, 
Службени гласник Републике Србије бр. 49/2010 
 
Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подизање производних засада јагоде за 2010. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2010 
 
Уредба о коришћењу структурних подстицаја за крчење заражених винограда за 2010. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 49/2010 
 
Уредба о измени Уредбе о мерама подршке грађевинској инспекцији кроз субвенционисање 
камате за стамбене кредите и дугорочно стамбено кредитирање у 2010. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 50/2010 
 
Уредба о условима за ослобађање обавезе плаћања новчаног износа мере заштите конкуренције, 
Службени гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Уредба о критеријумима за одређивање висине износа који се плаћа на основу мере заштите 
конкуренције и процесног пенала, начину и роковима њиховог плаћања и условима за одређивање 
тих мера, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Уредба о измени Уредбе о условима за субвенционисање каматних стопа за кредите за одржавање 
ликвидности и финансирање трајних обртних средстава и за извозне послове у 2010. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Уредба о измени Уредбе о условима и критеријумима за субвенционисање каматне стопе за 
портошачке кредите и кредите за правна лица, односно финансијски лизинг, за набавку одређених 
трајних потрошачких добара и туристичких путовања у 2010. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 50/2010 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину подстицања производње и продаје 
трактора у Републици Србији у 2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину подстицања производње и продаје 
електричних изолатора и осигурача произведених у Републици Србији у 2010. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“, Службени 
гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Уредба о критеријумима за одређивање понуђача који могу учествовати у реализацији пројеката 
прописаних законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима 
економске кризе, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Уредба о начину предлагања пројекта чија је реализација у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије и о праћењу динамике финансирања тих пројеката, Службени 
гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о висини трошкова принудне наплате пореза, Службени 
гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе, Службени гласник Републике Србије  
бр. 51/2010 
 
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 
2010. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Уредба о измени Уредбе о условима за субвенционисање каматних стопа за кредите за одржавање 
ликвидности и финансирање трајних обртних средстава и за извозне послове у 2010. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 53/2010 
 
Уредба о измени Уредбе о условима и критеријумима за субвенционисање каматне стопе за 
потрошачке кредите и кредите за правна лица, односно финансијски лизинг, за набавку одређених 
трајних  потрошних добара, услуга и туристичких путовања у 2010. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2010 
 
Уредба о субвенционисању продаје трактора у Републици Српској у 2010. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 53/2010 
 
Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање минералних ђубрива за 2010. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2010 
 
Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне 
евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, 
обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и 
плаћања накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни 
превоз, као и примени система дигиталних тахографа, Службени гласник Републике Србије  
бр. 54/2010 



Уредба о изменама Уредбе о условима и начину коришћења средстава за регресирање минералних 
ђубрива за 2010. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Кључ“, 
Службени гласник Републике Србије бр. 55/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели и коришћењу подстицајних средстава за 
генетско унапређење сточарства у 2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2010 
 
Уредба о начину и условима давања на коришћење непокретности у својини Републике Србије за 
потребе Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције, Службени гласник Републике 
Србије бр. 60/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у 
функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике 
финансирања тих пројеката, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2010 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 
2010. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на 
рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Одлука о начину праћења ликвидности привредних субјеката, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2010 
 
Одлука о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске 
организације, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2010 
 
Одлука о изменама Одлуке о начину спровођења принудне наплате с рачуна клијента, Службени 
гласник Републике Србије бр. 48/2010 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 
2010. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Одлука о измени и допуни  Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на 
одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2010. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања царинских 
дажбина, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Одлука о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање 
и развој у јавном сектору, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 
2010. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2010 



 
Одлука о измени Терифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2010 
 
Одлука о допуни Одлуке о оснивању јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину 
електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Одлука о изради Регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног 
округа, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2010 
 
Одлука о изради Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и 
Расинског управног округа, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2010 
 
Одлука о извозу шећера у земље Европске уније, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2010 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 
Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 60/2010 
 
Одлука о изради Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног 
округа, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2010 
 
Правилник о условима за издавање и одузимање лиценце за рад непрофитне стамбене 
организације и садржини посебног регистра непрофитних стамбених организација, Службени 
гласник Републике Србије бр. 44/2010 
 
Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад, као и у погледу стручног 
кадра које мора да испуњава лабораторија, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Правилник о начину вођења евиденција о казненим поенима и одузимању возачких дозвола, 
Службени гласник Републике Србије бр. 46/2010 
 
Правилник о извршењу мера забране управљања моторним возилом, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2010 
 
Правилник о изменама Правилника о начину плаћања накнаде за коришћење минералних 
сировина, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2010 
 
Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2010 
 
Правилник о измени Правилника о начину подстицања производње, продаје и спровођења 
субвенционисане куповине аутобуса произведених у Републици Србији у 2010. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 46/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о платама и другим примањима запослених у 
Министарству финансија-Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о пореском идентификационом броју, Службени 
гласник Републике Србије бр. 48/2010 



Правилник о међународним возачким дозволама, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2010 
 
Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и начину остваривања права 
на финансијску подршку породици са децом, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за 
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 
2010. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2010 
 
Правилник о садржини и обрасцу захтева за признавање сорте пољопривредног биља, као и 
документације која се уз тај захтев прилаже, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2010 
 
Правилник о храни за животиње с посебним потребама, Службени гласник Републике Србије  
бр. 53/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2010 
 
Правилник о начину обележавања пчелињих друштава и регистрацији пчелињака, Службени 
гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину подстицања производње и продаје 
трактора у Републици Србији у 2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2010 
 
Правилник о условима и начину субвенционисања продаје трактора у Републици Српској у 2010. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2010 
 
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада, Службени гласник Републике 
Србије бр. 56/2010 
 
Правилник о садржини Уговора о обавези јавног превоза у железничком саобраћају, Службени 
гласник Републике Србије бр. 56/2010 
 
Правилник о знацима које учесницима у саобраћају на путевима дају полицијски службеници, 
Службени гласник Републике Србије бр. 56/2010 
 
Правилник о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као и 
садржини и начину вођења Регистра аутохтоних раса домаћих животиња, Службени гласник 
Републике Србије бр. 56/2010 
 
Правилник о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитетској контроли и начину 
обављања ветеринарско-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 56/2010 
 
Правилник о допунама Правилника о начину подстицања производње, ремонта и продаје 
грађевинских машина и теретних моторних возила-камиона и спровођења субвенционисане 



куповине теретних моторних возила-камиона произведених у Републици Србији заменом старо за 
ново у 2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2010 
 
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос 
непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно здравствено осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 52/2010 
 
Закључак Владе којим се усваја Извештај о напретку у спровођењу Националне стратегије 
одрживог развоја за период од 2009. до 2017. године-за 2009. годину, који је саставни део овог 
закључка, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2010 
 
Закључак Владе којим се усваја Извештај о напретку у примени Акционог плана за спровођење 
Националне стратегије одрживог развоја за период од 2009. до 2017. године-за 2009. годину, који 
је саставни део овог закључка, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2010 
 
Закључак о усвајању Акционог плана за биомасу од 2010. до 2012. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 56/2010 
 
Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период 
од 2010. до 2015. године, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Коефицијенти за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова, Службени 
гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2010 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о образовању Покрајинског савета за праћење поступка израде и доношења Регионалног 
просторног плана Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 12/2010 
 
Одлука о висини накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 
2010. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2010 
 
Решење о утврђивању Дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког програма у 
Аутономној Покрајини Војводини за период 2010-2014. године, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 12/2010 
 
Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава за реализацију Пројекта 
„Коришћење соларне енергије за примену топле потрошне воде (ТПВ) у домовима ученика на 
територији АП Војводине“, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2010 



 
Решење о утврђивању Програма руралног развоја Аутономне Покрајине Војводине за 2010. 
годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2010 
 
Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 12/2010 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о завршном рачуну буџета града Београда за 2009. годину, Службени лист града Београда 
бр. 22/2010 
 
Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2010. годину, Службени лист града Београда  
бр. 22/2010 
 
Одлука о изменама Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2010. 
години, Службени лист града Београда бр. 22/2010 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда, 
Службени лист града Београда бр. 22/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права 
коришћења град Београд, Службени лист града Београда бр. 22/2010 
 
Одлука о грађевинском земљишту, Службени лист града Београда бр. 23/2010 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на 
јавним површинама у Београду, Службени лист града Београда бр. 24/2010 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката, 
Службени лист града Београда бр. 24/2010 
 
Правилник о избору корисника места за оглашавање, Службени лист града Београда бр. 20/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о избору корисника места за оглашавање, 
Службени лист града Београда бр. 28/2010 
 
Решење о измени Решења о максимирању цена ауто-такси превоза путника на територији града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 20/2010 
 
Решење о трансформацији Фонда за финансирање станова солидарности, Службени лист града 
Београда бр. 23/2010 
 
План о допуни Плана места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање, Службени 
лист града Београда бр. 28/2010 
 
 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Србије и Црне Горе и Сједињених Америчких Држава о 
запошљавању лица која живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатско-конзуларних 
представништава који службују у Србији и Црној Гори, односно Сједињеним Америчким 
Државама, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 183 о заштити материнства, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Турске о социјалној 
сигурности, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално 
осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос 
података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Службени 
гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Уредба о Класификацији делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Уредба о методологији за разврставање јединица разврставања према Класификацији делатности, 
Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу 
рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним 
агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2010 
 
Одлука о оснивању Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 47/2010 
 
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним 
агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник Републике 
Србије бр. 50/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним 
агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник Републике 
Србије бр. 51/2010 
 
Правилник о здравственој исправности дијететских производа, Службени гласник Републике 
Србије бр. 45/2010 
 
Правилник о допуни Правилника о организацији и раду лекарских комисија, Службени гласник 
Републике Србије бр. 45/2010 



Правилник о изменама и допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној 
исправи за коришћење здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права из 
обавезног осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2010 
 
Правилник о измени Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног 
оспособљавања, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2010 
 
Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије 
бр. 49/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о радним местима, односно пословима на којима 
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2010 
 
Правилник о измени Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених 
радника и здравствених сарадника, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Правилник о изменама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у 
здравственим установама и другим облицима здравствене службе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 50/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту 
из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2010. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 50/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица 
на лечење у иностранство, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2010 
 
Закључак о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2011. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 55/2010 
 
Исправка Правилника о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са 
инвалидитетом и начину доказивања и извршавања те обавезе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2010 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама постављених лица и 
покрајинских службеника на руководећим радним местима, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 12/2010 
 
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама покрајинских 
службеника на извршилачким радним местима и намештеницима, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 12/2010 
 
 
 
 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о 
сарадњи у области културе и образовања, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Оквирне конвенције Савета Европе о вредности културног наслеђа за 
друштво, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама одређених делова Регионалног споразума 
за Европску радиодифузну зону (Штокхолм, 1961.), са Резолуцијама (RRC-06-Rev. ST 61), 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2010 
 
Закон о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском 
патенту) од 5. октобра 1973. године, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. 
децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 5/2010 
 
Закон о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву, Правилника за спровођење 
Сингапурског уговора о жиговном праву и Резолуције Дипломатске конференције којом се 
допуњују Сингапурски уговор о жиговном праву и Правилник за спровођење Сингапурског 
уговора о жиговном праву, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 5/2010 
 
Закон о потврђивању Споразума о оснивању Регионалне школе за државну управу (Респа), 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању, Службени гласник Републике Србије 
бр. 44/2010 
 
Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права 
који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права и 
садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежних 
органа, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о подизању споменика Фредерику Шопену, Службени лист града Београда бр. 23/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о мрежи основних школа у Београду, Службени лист града Београда  
бр. 28/2010 
 
 



РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама по запосленом исплаћеним у мају 2010. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 44/2010 
 
Подаци о просечним зарадама по запосленом без пореза и доприноса исплаћеним у мају 2010. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2010 
 
Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у периоду јануар-мај 
2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2010 
 
Подаци о просечним месечним зарадама по запосленом исплаћеним у јуну 2010. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Подаци о просечним месечним зарадама по запосленом без пореза и доприноса исплаћеним у јуну 
2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије 
и кретању цена на мало у Републици Србији у периоду од 1. јануара 2010. до 30. јуна 2010. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом кварталу 2010. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2010 
 
Подаци о просечним зарадама по запосленом исплаћеним у јулу 2010. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 60/2010 
 
Подаци о просечним зарадама по запосленом без пореза и доприноса исплаћеним у јулу 2010. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2010 
 
Индекси цена на мало за јун 2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Индекси трошкова живота за јун 2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Индекси цена на мало за јул 2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Индекси трошкова живота за јул 2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
Коефицијенти раста цена у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2010 
 
Коефицијенти раста цена у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2010 
 
  
Службени лист града Београда 
 
Показатељ смањења цена на мало у јулу 2010. године, Службени лист града Београда бр. 28/2010 
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ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
Смештај у библиотекама  

Немањина 22-26 Андрићев венац 1 
1. ГЛАС ЈАВНОСТИ  + 
2. ДАНАС + + 
3. ПОЛИТИКА + + 
4. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
5. НИН + + 
6. КУРИР +  
7. СТАНДАРД  + 
8. ВРЕМЕ + + 
9. PRESS + + 
10. БЛИЦ +  

 
 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-

26 
Андрићев венац 1 

1.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+ + 

2.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

+  

3.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ +  
4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА +  

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1

1. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за 
књижевност и друштвена питања 

+  

2. PC PRESS +  
3. MIKRO PC-WORLD +  
4. ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА: месечни 

пословни часопис 
+  

5. СУДСКА ПРАКСА: месечни информативни 
часопис 

+  

6. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 
праксу финансија 

+  

 
 
 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1.  МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
 

+  

2.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 
СТАТИСТИКУ 

+  

3.  БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+  

4.  БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА +  
5.  САОПШТЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 

СТАТИСТИКУ 
+  
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 
ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Излазећи у сусрет све изражајнијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен континуирано 
ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из богате ризнице библиотека 
Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне писане документе који, осим 
документационе, имају и научну и стручну вредност. Будући да су посреди књиге од 
историјског значаја, као и периодична издања и друге драгоцене библиотечке целине 
којима располажу постојећи фондови, овим путем настојали смо да проширимо лектиру 
свима онима који желе да се стручно усавршавају. Напомињемо да ће ове књиге (из којих 
дајемо само изводе) моћи да се користе само у читаоници библиотеке Управе за 
заједничке послове републичких органа. 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. Бранич: часопис Адвокатске коморе Србије: бр. 1-2, 5, 7. и 8, Београд, 1931. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
1. ДРУШТВЕНИ ПОКРЕТИ  И ПРОМЕНЕ 

Павловић Вукашин 
Београд, Службени гласник : Завод за 
уџбенике, 2009. 

+ 

 

    
2. ИЗМЕЂУ НАЦИОНАЛНЕ 

ПРОШЛОСТИ И ЕВРОПСКЕ 
БУДУЋНОСТИ 
Вулетић Владимир 
Београд, Службени гласник, 2008. 

 
 

+ 

 

    
3. КОНСОЛИДАЦИЈА ДЕМОКРАТСКИХ 

УСТАНОВА У СРБИЈИ ПОСЛЕ 2000.: 
годину дана после 
Београд, Службени гласник, 2008. 

+ 

 

    
4. ДРУГА ШАНСА АМЕРИКЕ: три 

председника и криза америчке суперсиле 
Бжежински Збигњев 
Београд, Службени гласник : Факултет 
безбедности, 2009. 

 
 

+ 

 

    
5. СРПСКИ ЕКОНОМИСТИ ДО 1914.: 

зборник текстова 
Београд, Службени гласник, 2008. 

 
+ 

 

    
6. ТЕОРИЈА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕВИЈАНТНОСТИ: парадигме и 
импликације 
Југовић Александар 
Београд, Службени гласник, 2009. 

 
 

+ 

 

    
7. ЖИВОТ, ПОЛИТИКА, КОМЕНТАРИ 

Чкребић Душан 
Београд, Службени гласник, 2008. 

 
+ 

 
 

    
8. СВЕТ КАО ВОЉА И ПРЕДСТАВА: 

том 1. и 2. 
Шопенхауер Артур 
Београд, Службени гласник, 2005. 

+ 

 
 

    
9. ЕВРОПСКА УНИЈА: увод 

Прокопијевић Мирослав 
Београд, Службени гласник, 2009. 

 
+ 

 

 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
10. МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ У 

ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
Медовић Владимир 
Београд, Службени гласник, 2009. 

+ 

 

    
11. БРОЈАНИЦЕ ОД ЖАДА: авантуре 

Ераста Фандорина у XIX веку 
Акуњин Борис 
Београд, Информатика, 2009. 

+ 

 
 

    
12. МОСКОВСКА САГА: трилогија: 

књига 1: Деца зиме 
Аксјанов Василиј 
Београд, Информатика, 2008. 

+ 

 

    
13. МОСКОВСКА САГА: трилогија: 

књига 2: Рат и тамновање 
Аксјанов Василиј 
Београд, Информатика, 2008. 

+ 

 

    
14. МОСКОВСКА САГА: трилогија: 

књига 3: Тамновање и мир 
Аксјанов Василиј 
Београд, Информатика, 2008. 

+ 

 

    
15. ПЕТ ДОБА СВЕМИРА 

Адамс Фред 
Београд: Информатика, 2006. 

 
+ 

 

    
16. ПОЗОРИШТЕ 

Ками Албер 
Београд: Paideia, 2008. 

 
+ 

 

    
17. ЉУДСКА ЉУБАВ 

Макин Андреј 
Београд: Paideia, 2008. 

 
+ 

 

    
18. БРИДА 

Коељо Пуло 
Београд: Paideia, 2009. 

 
+ 

 

    
19. ДНЕВНИК СЕНТИМЕНТАЛНОГ 

УБИЦЕ ; КАЈМАН 
Сепулведа Луис 
Београд: Paideia, 2009. 

+ 

 

 
 



 
 

6 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ 

ЗА ЈУН И ЈУЛ 2010. ГОДИНЕ 
 

 
  

1. КОЛИБА: где се трагедија сукобљава са 
вечношћу 
Јанг Вилијем 
Београд: Лагуна, 2009. 

  

    
2. ДОДИР ТЛА 

Маника Рани 
Београд: Лагуна, 2009. 

  

    
3. ГЛАСОВИ У ВЕТРУ 

Олујић Гроздана 
Београд: Српска књижевна задруга, 2010. 

  

    
4. ХИЉАДУ ЧУДЕСНИХ СУНАЦА 

Хосеини Халед 
Београд: Лагуна, 2008. 

  

    
5. ЖИВОТ ПО МЕРИ 

Весли Мери 
Београд: Лагуна, 2009. 

  

    
6. ИЗУЗЕТНА СТВОРЕЊА 

Шевалије Трејси 
Београд: Лагуна, 2009. 

  

    
7. КАЛУЂЕР КОЈИ ЈЕ ПРОДАО СВОЈ 

ФЕРАРИ: прича о томе како да 
остварите своје снове и узмете судбину у 
своје руке 
Шарма Робин 
Београд: Моно и Мањана, 2009. 

  

    
8. ЛОВАЦ НА ЗМАЈЕВЕ 

Хосеини Халед 
Београд: Лагуна, 2008. 

  

    
9. ОСИМ АКО 

Шилдс Керол 
Београд: Лагуна, 2009. 

  

    
10. ДИГИТАЛНА ТВРЂАВА 

Браун Ден 
Нови Сад: Соларис, 2005. 

  

    



    
11. ИГРА АНЂЕЛА 

Сафон Карлос Руис 
Београд: Чаробна књига, 2008. 

  

    
12. МАТИ ПИРИНЧА 

Маника Рани 
Београд: Лагуна, 2004. 

  

    
13. БЕЛЕШКЕ С МАЛОГ ОСТРВА  

Брајсон Бил 
Београд: Лагуна, 2008. 

  

    
14. РЕЦЕПТИ ЗА СРЕЋУ 

Ђокић Ана 
Београд: Лагуна, 2009. 

  

    
15. СЕЗОНА МАНГА 

Малади Амулија 
Београд: Бук, 2008. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manika Rani : DODIR TLA / Laguna, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.srbijanet.rs/kultura/knjizevnost/23242-dodir-tla-rani-manike.html 
 
Preko debitantskog romana "Mati pirinča" književnice malajskog porekla Rani Manike, koji je postao svetski bestseler, i 
domaća publika se srela sa njenim imenom, a sada je isti izdavač "Laguna" objavio njen drugi roman "Dodir tla". 
 
Spisateljica, koja živi u Londonu, sama u predgovoru upozorava čitaoce da u novom romanu ne očekuju sličnu priču, jer 
ovoga puta pozornica nije jugoistočna Azija niti se radi o idiličnoj porodičnoj sagi već je "svet u koji čitalac u oovm slučaju 
ulazi užasno prljav". 
 
Radnja se dogadja u Londonu a junaci su sa društvenog dna u koji su gurnuti neprilagodjeni imigranti sa svih meridijana 
bivše britanske imperije i zemalja Evropske unije koji su se odali narkomaniji i prostituciji. Prema rečima prevodioca 
Dijane Radinović, "to je priča o  surovoj starnosti zavisnosti a Manika koja na početku slika čarobni bajkoviti svet 
postepeno ga pretvara u sve mračniji i zlokobniji, a na kraju sasvim razoran". 
 
Manika je po obrazovanju ekonomista i nju su kritičari posle pojave prvog romana "Mati pirinča" uporedjivali sa mnogo 
poznatijom dobitnicom Bukera Indijkom Arundati Roj (roman "Bog malih stvari"), jer je kroz sudbine žena jedne porodice 
čija rodonačelnica se bori da ih održi na okupu, dala sliku jedne, za nas, egzotične kulture u kolonijalnom i 
postkolonijalnom vremenu. 
 
U "Dodiru tla" autorkin svet kao da je izronio iz drame Maksima Gorkog "Na dnu" samo što su to sada izgubljene duše 
koje krstare londonskim podzemljem. 
 
 
 
Hoseini Haled : HILJADU ČUDESNIH SUNACA / Laguna, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=805 
 
„Neodoljiv ep.“ / Dejli telegraf 
  
„Nezaboravno.“ / Izabel Aljende 
  
„Trijumf.“ / Fajnenšel tajms 
  
„Ovaj roman neće dotaknuti samo najtvrđa srca...“ / Gardijan 
  
„Ovo je snažno delo, koje tera na razmišljanje“ / Literari rivju 
  
„Majstorsko pripovedačko tkanje... Hoseini je pisac od čije veštine zastaje dah.“ / Ivning standard 
  
„Hoseini poseduje onaj redak dar, dikensovski osećaj za priču.“ / Dejli telegraf 
  
„Strastvena, žestoka pripovest.... potresna i stvarna.“ / Imidž 
  
Marijam je tek petnaest godina kada je šalju u Kabul da se uda za nesrećnog i ogorčenog Rašida, trideset godina starijeg od 
nje. Gotovo dve decenije kasnije, u zemlji koja ubrzano tone u propast, tragedija pogađa petnaestogodišnju Lejlu, koja 
mora da napusti svoj dom i stupi u Marijamino nesrećno domaćinstvo. Lejla i Marijam naći će utehu jedna u drugoj, 
njihovo prijateljstvo postaće veza snažna kao veza dve sestre, neraskidiva kao veza majke i kćerke. 
  
Kako vreme prolazi, u Avganistanu na vlast dolaze talibani, ulice Kabula ječe od puščane paljbe i bombi, a život se 
pretvara u očajničku borbu protiv gladi, surovosti i straha. Istrajnost dve žene nailazi na iskušenja koja nisu mogla da 
naslute ni u najgorim košmarima. A ipak, ljubav ume da čoveka natera na nezamisliva dela, da mu pomogne da čudesnim 
junaštvom prevaziđe najstrašnije prepreke. Na kraju ljubav pobeđuje smrt i uništenje. 
  
Hiljadu čudesnih sunaca je nezaboravan portret jedne ranjene zemlje i istinski dirljiva priča o porodici i prijateljstvu. 
Istovremeno prelepa i teška, priča o jednom nemilosrdnom vremenu, nesvakidašnjem prijateljstvu i neuništivoj ljubavi. 
 
 



Braun Den : DIGITALNA TVRĐAVA / Solaris, 2005. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/116149_Digitalna%20tvr%C4%91ava_ 
 
Originalan naslov: Digital Fortress / Dan Brown 
 
VRHUNSKA ŠIFRA JE MOĆNA, OPASNA - I NEREŠIVA... 
 
Kada je nepobediva mašina za dešifrovanje Agencije za nacionalnu bezbednost naišla na tajanstveni kod koji nije mogla da 
reši, Agencija je pozvala svog glavnog kriptografa, Suzan Flečer - genijalnu, prelepu matematičarku. Njeno otkriće potresa 
sam vrh vlasti. Agencija za nacionalnu bezbednost postaje talac... i to ne talac kojem se preti pištoljima i bombama, već 
kodom koji je toliko genijalno složen da bi njegovo obelodanjivanje i puštanje u opticaj uništilo američku obaveštajnu 
službu. Zarobljena u vrtlogu tajni i laži, Suzan Flečer se bori da spase agenciju u koju veruje. Kada shvati da su je svi 
izdali, otkriva da se bori ne samo za sopstvenu zemlju, nego i za sopstveni život, i naposletku, za život čoveka kojeg voli. 
 
«Više obaveštajnih tajni nego kod Toma Klensija... Digitalna tvrđava je bliža istini nego što bi se to bilo ko od nas usudio i 
da pomisli.» 
- MakDonel Ulš, upravnik Instituta za nacionalnu bezbednost 
 
«Jedan tehno-triler je uzbudljiv onoliko koliko je uverljiv - a da je ova priča Dena Brauna, od koje osećate napetost u 
stomaku, makar malo realnija, od preokreta u njoj biste se osećali kao da ste tresnuli o zid.» 
 
- Dejvid Poug, časopis Mekvorld 
 
 
 
 
Brajson Bil : BELEŠKE S MALOG OSTRVA / Laguna, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/121422_Bele%C5%A1ke%20s%20malog%20ostrva_ 
 
Originalan naslov: Notes From a Small Island / Bill Bryson 
 
Posle gotovo dve decenije u Engleskoj, Bil Brajson odlučuje da se na izvesno neko vreme preseli u Sjedinjene Američke 
Države kako bi njegova deca iskusila život u drugoj zemlji, njegova žena mogla da uživa u kupovini do deset uveče sedam 
dana nedeljno i, što je najvažnije, zato što je pročitao da tri miliona i sedam stotina hiljada Amerikanaca veruje da su ih u 
nekom trenutku oteli vanzemaljci i – shvatio je da je potreban svom narodu. 
 
Ali pre nego što napusti svoju voljenu kuću u severnom Jorkširu, Brajson insistira pošto-poto želi da još jednom proputuje 
Englesku, da krene na neku vrstu oproštajnog puta zelenim i prijatnim ostrvom koje mu je toliko dugo bilo dom. Njegov 
cilj je da istraži lice i naličje zemlje (onakvo kakvo jeste) i da ispita šta je to što toliko voli u zemlji koja je izmislila sos 
marmitmarmajt, pomorskog heroja čija je želja na samrti bila da ga poljubi tip po imenu Hardi, imena gradova kao što su 
Farlij Valop, Titsi i Šelou Bouels, ljude koje govore „ne treba gunđati“, pomorskog heroja čija je želja na samrti bila da ga 
poljubi tip po imenu Hardi, i kviz Pitajte baštovana.  
 
„Sjajna knjiga... Ono što je zabavno je što govori o Brajsonu isto koliko o Engleskoj.“ 
Sandej telegraf 
 
„Brajson je zabavan zato što se ne plaši da dâ celog sebe.“ 
Dejli ekspres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Đokić Ana : RECEPTI ZA SREĆU / Laguna, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1048 
 
  
Kroz vizuru šest žena: sedamdesetogodišnje Ade, tridesetpetogodišnjakinja Tanje, Dragane, Sandre i Sonje, i 
petnaestogodišnje Marine, ovaj roman bez cenzure progovara o intimnim promišljanjima urbanih žena različitih generacija, 
o seksu, ljubavi i muškarcima - prijateljima, očevima i muževima (bivšim, sadašnjim i pokojnim). 
Šta povezuje šest sudbina ovih žena? 
Beograd 1999. godine, šest dana pre američkog bombardovanja Srbije, prijateljice iz detinjstva sastaju se u kafiću nakon 
što se jedna od njih vratila iz Zagreba, gde je ostavila muža. Njen doživljaj rodnog grada s jedne strane, te odnos drugih 
prema njoj i „neprijateljskoj“ državi u kojoj je odlučila da živi, druga su dimenzija ovog romana u kojem se govori o stavu 
beogradskih porodica prema ratu i raspadu Jugoslavije. 
 
 
 
 
Maladi Amulija : SEZONA MANGA / Buk, 2008. 
 
Prija Rao je napustila Indiju kada joj je bilo dvadeset godina. Otišla je na studije i nikada se više nije vraćala. Sada, sedam 
godina nakon odlaska, nema više nikakvih izgovora. Mora da se vrati u Indiju, ali i da svojoj porodici saopšti novosti: da se 
verila sa Nikom Kolinsom, prijatnim i nežnim Amerikancem. Međutim, udaja za stranca slomiće srca članovima njene 
porodice. Povratak u Indiju je svojevrsno iskustvo za Priju. Stvari, koje su naizgled bile normalne (poput bivola koji tumara 
po sveže postavljenom asfaltu, na primer) najednom su postale veoma čudne. Međutim, Prijini rođaci su ostali potpuno isti. 
Njeni majka i otac insistiraju da je vreme da za nju dogovore udaju sa „lepim Indijcem“... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predstavljen "Pravopisni rečnik srpskog jezika" 
  
Tanjug | 14. 04. 2010. - 09:23h | Foto: Blic, Fonet 
 
Preuzeto sa sajta: Blic.rs 
 
"Pravopisni rečnik srpskog jezika", autora Milana Šipke, "kamen je temeljac srpske kulture i srpskog identiteta u 
decenijama koje su pred nama", ocenio je predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić, na predstavljanju tog kapitalnog 
leksikografskog dela u izdanju "Prometeja". 
 

 
Milan Šipka 

 
Istakavši da će ta knjiga biti nezaobilazna literatura u školama, bibliotekama "i svakoj kući u Srbiji i svuda gde živi srski 
narod", Pajtić je izrazio zadovoljstvo što je pokrajinska vlada podržala taj izdavački i "istorijski poduhvat Šipke i njegovih 
saradnika".  
 
Na veoma posećenoj promociji u holu zgrade Vlade Vojvodine, o tom praktično prvom pravopisnom rečniku srpskog 
jezika sa gramatičko-pravopisnim priručnikom, govorili su i teatrolog Jovan Ćirilov, direktor "Prometeja" Zoran 
Kolundžija i autor.  
 
Profesor iz Sarajeva dr Šipka, koji je u dosadašnjem plodnom stvaralaštvu objavio mnogobrojne knjige i druge radove o 
srpskom jeziku a, kako je istakao Kolundžija u svom predstojećem petogodišnjem planu predvideo čak 40 novih naslova, 
rekao je da je rad na rečnicima izuzetno težak posao koji zahteva mukotrpan rad godinama i po desetak sati dnevno.  
 
"Najveće zločince i ubice ne bi trebalo osuđivati na tešku robiju sa bukagijama i lancima nego im treba dati da pišu rečnik", 
našalio se Šipka i dodao da se u težinu i napore tog posla uverio radeći sa akademikom Ivanom Klajnom na "Velikom 
rečniku stranih reči i izraza", kao i na ovom delu. 
 
 

 



 
"Ovaj rečnik je kamen temeljac srpske kulture i srpskog identiteta", rekao je Pajtić na predstavljanju rečnika 
 
Napominjući da je "sam sebe osudio" da sastavlja i piše rečnike radi podizanja nivoa lingvističkog obrazovanja i širenja 
srpske jezičke kulture, on je istakao da je ovo kapitalno izdanje po svom naslovu, nameni i sadržaju prvi srpski 
standardnojezički priručnik u poslednjih 100 godina.  
 
Namenjen je "izvornim govornicima srpskog jezika", pre svega onima koji su po svojoj profesiji dužni da govore i da pišu 
pravilno, novinarima, spikerima, prevodiocima, vaspitačima, lektorima, glumcima, službenicima u administraciji, 
kulturnim i javnim radnicima, uključujući tu i političare, naglasio je Šipka.  
 
Akademik Klajn, koji iz zdravstvenih razloga nije prisustvovao promociji, u pisanoj poruci je napomenuo da se još koristi 
prethodni "Pravopis srpskohrvatskog jezika" iz 1960. godine u zajedničkom izdanju Matice srpske i Matice hrvatske, "iako 
je danas potpuno neaktuelan".  
 
Tako, nažalost, pola veka nismo imali odavno planirani akcenatski rečnik, normativnu gramatiku niti ortoepski priručnik, 
ali zahvaljujući neumornom Šipki ta praznina biće popunjena, poručio je Klajn i dodao da će novi rečnik "razgrabiti svi oni 
kojima je važno da reči svog maternjeg jezika pišu i izgovaraju po pravilima jezičkog standard".  
 
Vrstan poznalac reči, našeg jezika uopšte i stvaralac koji je, kako je rečeno 
 
vlasnik najveće kolekcije rečnika, leksikona i priručnika, Ćirilov je naglasio da je pred nama "epohalna knjiga" koja je, 
osim velike upotrebne vrednosti, značajna i po tome što ravnopravno tretira ekavicu i ijekavicu u srpskom jeziku.  
 
Napominjući da nije naročito mnogo sarađivao s autorom na tom delu, Ćirilov je rekao da je Šipki dao određene savete i 
podržao ga u tome da raščisti "neke dileme i silne dublete", gde god je to moguće i odluči se za jedu varijantu pravilnog 
pisanja reči ili sklopa reči.  
 
Kolundžija, vlasnik i direktor "Prometeja", podsetio je da je na rečniku rađeno dugo i mukotrpno, pre svega zbog 
nedostatka finansijskih sredstava i izostanka podrške od nadležnih ministarstava.  
 
On je naglasio da u Srbiji kapitalna dela nacionalne kulture, poput ovog, "nastaju kao plod slučaja, neverovatnog 
entuzijazma pojedinaca i zahvaljujući prenumerantima, kao u doba Dositeja i Vuka i ponekad razumevanjem odgovornih 
javnih ličnosti".  
 
U ovom teškom i haotičnom vremenu koje ne ugrožava samo nas nego i mnogo razvijenije, "jasno je da nas ima spremnih 
da gradimo, da nas ima koji ne verujemo da se Srbija odriče svog jezika i kulture", istakao je Kolundžija i dodao da ovakve 
knjige ne bi smelo da budu plog slučajnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Večernje novosti utorak, 2. februar 2010. 
 

 
Večernje novosti 

 
Ivan Klajn 
 
NIJE moja nadležnost da određujem kojim će se pismom pisati u Srbiji, a mislim da nije ni nadležnost pravopisa. O tome 
odlučuju oni koji pišu zakone, naravno uz savetovanje sa stručnjacima za jezik. Ovo je za “Novosti” rekao akademik Ivan 
Klajn povodom apela koji mu je uputio Dragoljub Zbiljić, predsednik Izvršnog odbora Udruženja “Ćirilica” u Novom 
Sadu, o čemu smo pisali u prethodnom broju našeg lista. 
 
Zbiljić je apelovao na Klajna, inače predsednika Odbora za standardizaciju srpskog jezika, da ne dopusti objavljivanje 
novog pravopisa srpskog jezika (čija je izrada u toku u Matici srpskoj) u dvoazbučju, odnosno u ćiriličnoj i latiničnoj 
verziji. 
 
- Sam Zbiljić je u svojim mnogobrojnim knjigama isticao da u Beogradu ima jedva 20 odsto javnih napisa na ćirilici, u 
Novom Sadu još manje. U svojoj najnovijoj knjizi on tvrdi da danas ima samo 2 procenta ćirilice u opštoj javnoj upotrebi u 
Srbiji. Ako je tako, onda pravopis ne može tih navodnih 98 odsto da prepusti slobodnoj volji pojedinaca, bez ikakve norme. 
Rasprave oko toga da li je latinica i srpska, ili je samo “hrvatska gajevica” imaju čisto akademski značaj. Ako Udruženje 
“Ćirilica” uspe da ubedi Ministarstvo prosvete, Vladu i ustavotvorce da ćirilicu proglase za jedino srpsko pismo, onda će 
Matičin pravopis važiti samo za nju - ističe Klajn i zaključuje: 
 
- Ovako, dokle god na ulicama, u mnogobrojnim listovima i časopisima, u knjigama i na televiziji čitamo tekstove i natpise 
pisane latinicom, dužni smo da i na njih primenjujemo pravopisna pravila. 
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