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Приручник за припрему правосудног испита
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Приручник за припрему правосудног испита, књига 1

Владан Петров, Дарко Симовић

МЕЂУНАРОДНО 
ПРИВАТНО ПРАВО
Приручник за припрему правосудног испита

Маја Станивуковић

1

ЧЕТВРТО ИЗДАЊЕ

друго измењено и допуњено издање, 2020, 14 х 20 цм, 400 стр., 
броширан повез, ћирилица

четврто издање, 2020, 14 х 20 цм, 240 стр., броширан повез, ћирилица

Аутор је, на основу свог искуства као члана комисије за правосудни испит, пошао од 
претпоставке да тај испит није испит на основним студијама права, јер потенцијални 
кандидати чије знање треба проверити имају иза себе диплому факултета и најмање 
двогодишње искуство у пракси. Стога, не треба проверавати да ли су савладали те-
орију међународног приватног права, све финесе и детаље (то је већ било предмет 
испита на студијама), већ да ли су усвојили довољна знања и искуства да правил-
но реше најједноставније предмете са иностраним елементом. Полазећи од таквог 
схватања „мисије“, овај приручник за припрему испита је састављен од хипотетич-
ких и стварних примера типичних чињеничних ситуација са иностраним елементом. 
Овакви примери покрећу примену норми ове гране права и објашњења о начину на 
који те норме треба правилно тумачити. Oсновна материја међународног приватног 
права изложена је у четрнаест поглавља, седам у општем и седам у посебном делу. 
Примери су графички издвојени од објашњења, да би се могли лакше уочити. На 
појединим местима, такође су изложена најважнија правила ове гране позитивног 
права, како би се олакшало њихово визуелно памћење. Корисници књиге наилазе и 
на рубрику „разликовање“. Одређенe појмове, као што су, на пример, легализација 
страних јавних исправа и признање страних судских одлука, кандидати недовољно 
јасно разликују, па је било неопходно нагласити ове разлике међу њима.

Од трећег издања у овом приручнику садржана је и глава о судској власти. У овој 
глави изложена је уставна материја о судској власти (уставна начела о судству, избор 
судија и престанак судијске функције, положај и надлежност Високог савета судства, 
основна обележја јавног тужилаштва, избор јавних тужилаца и престанак јавноту-
жилачке функције, положај и надлежност Државног већа тужилаца) као и законска 
материја која ову допуњује и разрађује. Да би се дипломираним правницима који 
припремају правосудни испит олакшао захтеван посао, у приручник су унете главне 
партије из области правосудног организационог права, обрађене, по нашем суду, на 
елементаран начин. У овом издању приручника, у делу који се односи на изборни 
систем, сажето су представљене и важне измене изборног законодавства која је На-
родна скупштина усвојила 8. фебруара 2020. Допуњену материју приручника прати 
и новелирани списак контролних питања на крају књиге.
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ПРЕДСЕДНИК  РЕПУБЛИКЕ
2641

На основу члана 112. став 1. тачка 7. Устава Републике Срби-
је и члана 12. Закона о одликовањима Републике Србије („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/09 и 36/10), доносим

УКАЗ

о додели одликовања

За нарочите заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве 
сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и Сједи-
њених Америчких Држава одликујем 

ОРДЕНОМ СРПСКЕ ЗАСТАВЕ 
другог степена

Стивена Е. Стајверса

Указ о додели одликовања објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

КО ПР број 69
У Београду, 16. јуна 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

2642
На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Срби-

је, доносим

УКАЗ

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног 
амбасадора Републике Србије у Сент Винсенту 
и Гренадинима, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Вашингтону

I
Поставља се Марко Ђурић на дужност изванредног и опуно-

моћеног амбасадора Републике Србије у Сент Винсенту и Грена-
динима, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону. 

II
Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС – 103
У Београду, 7. јуна 2021. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ВЛАДА
2643

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а 
тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 
и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање 
и сузбијање заразне болести COVID-19

Члан 1.
У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне бо-

лести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 
153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 
54/21 и 59/21) члан 4а мења се и гласи:

„Члан 4а
Изузетно од ограничења из члана 4. ове уредбе, лице које по-

седује потврду о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 
коју је издала јавна здравствена установа Републике Србије може 
ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на прису-
ство вируса SARS-CоV-2 или антиген FIA RAPID теста.

Држављани Републике Србије и страни држављани који 
имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Ре-
публици Србији, као и чланови дипломатско-конзуларног особља 
и чланови њихових породица, а који су имали потврђену инфек-
цију SARS-CoV-2, дозвољен је улазак у Републику Србију без по-
седовања негативног теста на присуство вируса SARS-CоV-2 или 
потврде о потпуној вакцинацији из става 1. овог члана, уколико 

поседују позитиван REAL TIME PCR тест на SARS-CoV-2 или 
тест за детекцију антигена SARS-CoV-2, а од којег првог теста 
није прошло мање од 14 дана и не више од шест месеци од дана 
издавања.

Позитиван REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или тест 
за детекцију антигена SARS-CoV-2 из става 2. овог члана доказује 
се потврдом о прележаној болести коју издаје завод за јавно здра-
вље основан за територију Републике Србије, односно надлежна 
здравствена установа или орган стране државе у којој је лице те-
стирано првим тестом.

Начин примене изузећа из ст. 1. и 2. овог члана одређује се 
актом министра надлежног за послове здравља.

Контролу поседовања потврде о потпуној вакцинацији и по-
тврде о прележаној болести врши орган државне управе надлежан 
за унутрашње послове, на основу података здравствене установе 
која је извршила вакцинацију или на основу података органа др-
жавне управе надлежног за послове здравља за потврде о преле-
жаној болести.”

Члан 2.
У члану 7. после речи: „ученичког и студентског стандарда,” 

додају се речи: „укључујући и извођење екскурзија и организова-
ње матурских забава,”.

Члан 3.
У члану 8. став 3. после речи: „без уласка купаца у сам обје-

кат,” додају се речи: „као и оних у којима се услуге пружају у отво-
реном делу објекта,”, а речи: „неће радити од 23.00 часа до 06.00 
часова наредног дана” замењују се речима: „неће радити од 01.00 
часа до 06.00 часова”.

Члан 4.
У члану 9. став 2. брише се. 
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Члан 5.
У члану 10. став 3. брише се.

Члан 6.
После члана 10. додају се чланови10а и 10б, који гласе:

„Члан 10а
„Приликом одржавања спортских такмичења у затвореном 

простору дозвољено је присуство највише до 30% укупне попуње-
ности капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржа-
ва такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца.

Када се спортско такмичење одржава на отвореном просто-
ру, дозвољено је присуство највише до 50% укупне попуњености 
капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава так-
мичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца.

Члан 10б
Приликом одржавања организованих свечаности, прослава, 

концерата и других догађаја који не представљају културно-умет-
ничке догађаје из члана 10. ове уредбе у затвореном и на отворе-
ном простору дозвољено је присуство највише 500 лица уз обаве-
зно придржавања превентивних мера.

У изузетним случајевима, по претходно прибављеној сагла-
сности Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, 
дозвољено је присуство и више од 500 лица.

Актом министра надлежног за послове здравља, који до-
носи на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести 
COVID-19, ближе се уређује начин примене ограничења и превен-
тивних мера из става 1. овог члана.”

Члан 7.
У члану 14. став 1. речи: „члана 9. став 2,” бришу се.

Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.

05 број 53-5750/2021
У Београду, 16. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

2644
На основу члана 187д Закона о полицији („Службени гла-

сник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 42. став 1. Закона о Вла-
ди („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. за-
кон), у складу са чланом 12. став 3. Закона о тајности података 
(„Службени гласник РС”, број 104/09),

Влада доноси

УРЕДБУ 

о измени Уредбе о платама полицијских службеника

Члан 1.
У Уредби о платама полицијских службеника („Службени 

гласник РС”, бр. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20, 113/20, 5/21 и 23/21), 
Прилог 8. замењује се новим Прилогом 8.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-5475/2021-1
У Београду, 16. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

2645
На основу члана 22. став 6. и члана 132. став 2. Закона о по-

лицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 
42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – 
УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), у складу са чланом 12. став 3. Зако-
на о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09),

Влада доноси

УРЕДБУ
о изменама и допуни Уредбе о специјалној и посебним 

јединицама полиције

Члан 1.
У Уредби о специјалној и посебним јединицама полици-

је („Службени гласник РС”, бр. 47/18, 59/18, 91/18, 29/19, 69/19, 
66/20, 78/20, 102/20, 113/20, 133/20, 146/20 и 149/20), после члана 
74. додаје се члан 74а који гласи:

„Члан 74а
Приликом премештаја или распоређивања на радна места у 

оквиру Специјалне или посебних јединица полиције, поред оп-
штих услова прописаних овом уредбом, полицијски службеник 
мора да испуни и посебне услове за рад на радном месту на које се 
премешта или распоређује.

Изузетно од става 1. овог члана, када је као посебни услов 
предвиђена најмање полицијска обука основног нивоа, полициј-
ски службеник ће се решењем о премештају или распоређивању 
обавезати да тај посебни услов испуни у року од највише две го-
дине од дана премештаја или распоређивања.”

Члан 2.
Прилог 3 замењује се новим Прилогом 3.

Члан 3.
Прилог 4 замењује се новим Прилогом 4.

Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-5477/2021-1
У Београду, 16. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

2646
На основу члана 13. став 2. Уредбе о мерама за спречавање 

и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, 
бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 
29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21 и 60/21), 

Влада доноси

ОДЛУКУ

о престанку важења Одлуке о одређивању посебних 
мера заштите становништва од заразне болести 

COVID-19 на територији града Београда
1. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне 
болести COVID-19 на територији града Београда („Службени гла-
сник РС”, бр. 98/20 и 11/20 – др. уредба).

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-5745/2021
У Београду, 16. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу чл. 8. и 9. Закона о слободним зонама („Службени 
гласник РС”, број 62/06) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности за проширење подручја Слободне 
зоне „Шабац” у Шапцу

1. Даје се сагласност Привредном друштву за управљање 
слободном зоном „Слободна зона Шабац” д.о.о. Шабац, Господар 
Јевремова 6, ПИБ 106312637, за проширење подручја Слобод-
не зоне „Шабац”, на површини 68 ha 74 a 52 m², која се одређује 
катастарским парцелама бр. 7949 и 5948/5 КО Инђија, које су са 
подручјем слободне зоне повезане у пословну целину, просторно 
ограђену и посебно означену.

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 483-5421/2021
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

2648
На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09, 55/13 – УС 
и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – 
аутентично тумачење), по предлогу Општинског правобранила-
штва општине Бајина Башта, Бајина Башта, Душана Вишића 28,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, 
у циљу изградње саобраћајнице, сагласно Информацији о локацији 
03 број 353-сл/2021 од 26. јануара 2021. године, издатој од стране 
Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско – прав-
не послове Општинске управе општине Бајина Башта, а у складу са 
Планом генералне регулације Бајине Баште („Службени лист оп-
штине Бајина Башта”, бр. 4/11, 4–1/11, 6/14, 9/16, 8/17 и 17/20), на 
непокретности у КО Луг, територија општине Бајина Башта.

II. Општина Бајина Башта одређује се за корисника експро-
пријације непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-5322/2021
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

2649
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Државног пра-
вобранилаштва, Београд, Косовска 31,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности – земљишта и објеката на 
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, 
односно административног преноса непокретности, у циљу про-
ширења капацитета терминала „Луке Прахово”, на следећим не-
покретностима:

КО Прахово
– кат. парц. број 388, у површини од 26 m², земљиште под 

зградом и другим објектом, уписана у ЛН 1626, као јавна својина 
општине Неготин, Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1;

– кат. парц. број 389, у површини од 54 m², њива 1. класе, 
уписана у ЛН 1487, као државна својина Републике Србије, а чији 
је држалац Холдинг „ИХП – Прахово” а.д. Прахово, Прахово;

– кат. парц. број 390, у површини од 67 m², њива 1. класе, 
уписана у ЛН 1394, као приватна својина, а чији је држалац „Елик-
сир Прахово” Индустрија хемијских производа д.о.о. Прахово, 
Браће Југовића 2;

– кат. парц. број 391, у површини од 85 m², њива 1. класе, 
уписана у ЛН 1487, као државна својина Републике Србије, а чији 
је држалац Холдинг „ИХП – Прахово” а.д. Прахово, Прахово;

– кат. парц. број 410, у површини од 2972 m², шума 2. класе, 
уписана у ЛН 1570, као мешовита својина, а чији је држалац Хол-
динг ИХП а.д. „Превоз, претовар, складиштење и паковање робе 
крајна”, Прахово;

– кат. парц. број 433/2, у површини од 1823 m², шума 3. класе, 
уписана у ЛН 1487, као државна својина Републике Србије, а чији 
је држалац Холдинг „ИХП – Прахово” а.д. Прахово, Прахово;

– кат. парц. број 5822/3, у површини од 2781 m², земљиште 
под зградом и другим објектом, уписана у ЛН 1626, као јавна сво-
јина општине Неготин, Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1;

– кат. парц. број 510/2, у површини од 626 m², њива 2. класе, 
уписана у ЛН 1176, као приватна својина Дејана (Драгослав) Кра-
цановића из Неготина, Војкана Јеремића 6, у уделу од 1/3, Драгана 
(Драгослав) Крацановића из Неготина, Војкана Јеремића 6, у уде-
лу од 1/3 и Соње (Драгослав) Крацановић из Неготина, Војкана 
Јеремића 6, у уделу од 1/3;

– кат. парц. број 510/3, у површини од 1801 m², њива 2. класе, 
уписана у ЛН 105, као приватна својина Наде (Синиша) Лазић из 
Неготина, Србе Јовановића 53;

– кат. парц. број 511/3, у површини од 1966 m², њива 2. класе, 
уписана у ЛН 832, као приватна својина Синише (Зоран) Ђурића 
из Прахова, у уделу од 1/2, Синише (Јован) Крацановића из Пра-
хова, у уделу од 1/4 и Марије (Јован) Првујкић из Прахова, у уделу 
од 1/4;

– кат. парц. број 513/2, у површини од 1644 m², њива 2. кла-
се, уписана у ЛН 1631, као приватна својина „Еликсир Прахово” 
Индустрија хемијских производа д.о.о. Прахово, Браће Југовића 2;

– кат. парц. број 544/2, у површини од 9743 m², пашњак 5. 
класе, уписана у ЛН 1626, као државна својина Републике Србије, 
Грачаничка 8, а чији је корисник општина Неготин, Неготин, Трг 
Стевана Мокрањца 1;

– кат. парц. број 5810/1, у површини од 111468 m², земљиште 
под зградом и другим објектом, уписана у ЛН 1615, као јавна сво-
јина Републике Србије, Грачаничка 8, а чији је корисник „Инфра-
структура железнице Србије” а.д. Београд, Немањина 6.
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II. Република Србија одређује се за корисника експроприја-
ције, односно административног преноса непокретности из тачке 
I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-5318/2021
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

2650
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Општинског 
правобранилаштва општине Пријепоље, Пријепоље, Трг братства 
и јединства 1,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности – земљишта и објеката на зе-
мљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно 
административног преноса непокретности, у циљу изградње сао-
браћајнице (наставак изградње улице Ћиркове), чија траса полази од 
изграђеног дела улице Ћиркове код новог моста на реци Лим, наста-
вља се паралелно са коритом реке Лим низводно, завршно са крајем 
подвожњака на државном путу Београд–Подгорица, сагласно Ин-
формацији о локацији број 350-2/2 од 18. јануара 2021. године, изда-
тој од стране Општинске управе општине Пријепоље, а у складу са 
Планом детаљне регулације „Шеховића поље – мултифункционални 
простор” („Службени гласник општине Пријепоље”, број 7/18), на 
непокретностима у КО Пријепоље, територија општине Пријепоље.

II. Општина Пријепоље одређује се за корисника експропри-
јације, односно административног преноса непокретности из тач-
ке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-5319/2021
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

2651
На основу члана 5. став 1, члана 20. став 1. и члана 70. став 

2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 
23/01 – СУС, 20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и 
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гла-
сник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу 
Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд, Кнеза 
Милоша 11,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности – земљишта и објеката на 

земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, од-
носно административног преноса непокретности, непотпуну ек-
спропријацију непокретности установљењем права службености 
прелаза и пролаза далековода и заузећа непокретности, у циљу 
изградње два једнострука прикључна далековода 110 kV за при-
кључење трансформаторске станице „ТС – Панчево 6”, сагласно 
Плану детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључ-
на 110 kV далековода за прикључење трансформаторске станице 
„ТС – Панчево 6” у насељеном месту Панчево („Службени лист 
града Панчева”, број 4/21) и Елаборату експропријације DV 110 
kV бр. 1104 ТС Панчево 2 – ТС Панчево 3, Увођење у ТС Панчево 
6, израђеним од стране Пројектног бироа „Електроисток” д.о.о. из 
Београда, децембра 2020. године, на непокретностима у КО Пан-
чево, територија града Панчева.

II. Република Србија, а за потребе Акционарског друштва 
„Електромрежа Србије”, Београд, одређује се за корисника ек-
спропријације, односно административног преноса непокретно-
сти и непотпуне експропријације непокретности, из тачке I. овог 
решења. 

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-5321/2021
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

2652
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Градског пра-
вобранилаштва града Београда, Београд, Тиршова 3,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности – земљишта и објеката на 
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, 
односно административног преноса непокретности, у циљу из-
градње комплекса топлане „Коњарник”, сагласно Информацији о 
локацији IX-20 број 350.1-7098/2019 од 23. јануара 2020. године, 
издатој од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове – Сектора за издавање локацијских услова и грађевинске 
послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку 
обједињене процедуре – Одељења за издавање локацијских услова 
за објекте јавне намене Градске управе града Београда, а у складу 
са Планом генералне регулације за изградњу објеката и водова си-
стема даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – Целина А2 
(„Службени лист града Београда”, број 31/15), на непокретности-
ма у КО Звездара, територија града Београда.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријаци-
је, односно административног преноса непокретности из тачке I. 
овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-5324/2021
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-
спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Државног пра-
вобранилаштва, Београд, Косовска 31, 

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности – земљишта и објеката на 
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, од-
носно административног преноса непокретности, у циљу изград-
ње новог болничког објекта у саставу КБЦ „Бежанијска коса” и 
две пасареле, сагласно Плану детаљне регулације ширег подручја 
уз Клиничко болнички центар „Бежанијска коса”, градска општи-
на Земун („Службени лист града Београда”, број 5/20), на непо-
кретностима у КО Земун, територија града Београда.

II. Република Србија одређује се за корисника експроприја-
ције, односно административног преноса непокретности из тачке 
I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-5326/2021
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

2654
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени гласник РС”, 53/95, 23/01 – СУС, 
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Градског пра-
вобранилаштва града Крушевца, Крушевац, Газиместанска б.б., 

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности – земљишта и објеката на 
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, од-
носно административног преноса непокретности, у циљу изград-
ње саобраћајнице – улице Тимочке буне, сагласно Информацији о 
локацији број 01-350-67/2021 од 2. фебруара 2021. године, издатој 
од стране Службе за обједињену процедуру и урбанизам – Одеље-
ња за урбанизам и грађевинарство Градске управе града Крушев-
ца, а у складу са Планом детаљне регулације стамбеног комплекса 
„Равњак 3Б” у Крушевцу („Службени лист града Крушевца”, број 
7/10), на непокретностима у КО Крушевац и КО Лазарица, терито-
рија града Крушевца. 

II. Град Крушевац одређује се за корисника експропријаци-
је, односно административног преноса непокретности из тачке I. 
овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-5327/2021
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

2655
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Градског пра-
вобранилаштва града Врања, Врање, Краља Милана 1,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за  експропријацију, односно 
административни пренос непокретности – земљишта и објеката 
на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, 
односно административног преноса непокретности, у циљу из-
градње стамбене саобраћајнице IV21–IV21 (улице Ђоке Пајковића), 
сагласно Информацији о локацији број 353-20/2020-08/1 од 21. 
јануара 2021. године, издатој од стране Одељења за урбанизам, 
имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и за-
штитe животне средине Градске управе града Врања, а у складу 
са Планом генералне регулације Зоне 2 у Врању („Службени  гла-
сник града Врања”, број 33/11), на непокретностима КО Врање I, 
територија града Врања. 

II. Град Врање одређује се за корисника експропријације, од-
носно административног преноса непокретности из тачке I. овог 
решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-5331/2021
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

2656
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експро-

пријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09, 
55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Дирекције за грађевин-
ско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности – земљишта и објеката на 
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, од-
носно административног преноса непокретности, у циљу изград-
ње постројења за пречишћавање речне воде „Макиш” у Макишком 
пољу – ППВ „Макиш”, сагласно Информацији о локацији IX-20 број 
350.1-6206/2020 од 22. децембра 2020. године, издатој од стране Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове – Сектора за издава-
ње локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне наме-
не и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре Градске 
управе града Београда, а у складу са Планом детаљне регулације 
„Ада Циганлија” („Службени лист града Београда”, број 65/16), на 
непокретностима у КО Чукарица, територија града Београда.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријаци-
је, односно административног преноса непокретности из тачке I. 
овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-5333/2021
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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2657
На основу члана 70. став 2, а у вези са чланом 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 

20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 
и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Општинског правобранилаштва општине Чајетина, Чајетина, Александра Карађорђевића 28,

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се јавни интерес за административни пренос непокретности, у циљу изградње паркова, објеката комуналне делатности, 
аутобуске станице, јавних паркиралишта и јавне гараже, објеката из области спорта и рекреације са додатним садржајима, сагласно Ин-
формацији о локацији број 353-68/2021-03 од 12. фебруара 2021. године, издатој од стране Одељења за урбанизам и имовинско – правне 
послове Општинске управе општине Чајетина, а у складу са Планом генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) 
са насељеним местом Златибор – прва фаза („Службени лист општине Чајетина”, бр. 2/12, 4/16, 2/17, 4/17, 8/17, 14/18, 18/19, 3/20 и 4/20), 
на непокретностима у КО Чајетина, територија општине Чајетина. 

II. Општина Чајетина одређује се за корисника административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-5329/2021 
У Београду, 11. јуна 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

МИНИСТАРСТВА
2658

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и су-
збијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 
151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 
29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21 и 60/21), на предлог Кризног шта-
ба за сузбијање заразне болести COVID-19,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о радном времену и просторним ограничењима за 
време неповољне епидемиолошке ситуације током 

трајања заразне болести COVID-19

1. Овом наредбом утврђују се ограничења радног времена и 
просторна ограничења приликом обављања делатности која треба 
да, сагласно епидемиолошкој ситуацији, допринесу спречавању и 
сузбијању заразне болести COVID-19.

2. Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају 
делатност у области трговине на мало и услуге у области угости-
тељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, одно-
сно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање 
корисника врше у затвореном простору од 06.00 часова до 01.00 
часа наредног дана и у простору организованих башти на отворе-
ном без ограничења радног времена – уз примену следећих пре-
вентивних мера, односно тако да се: 

1) у затвореном делу угоститељског објекта мора обезбедити да:
– корисници услуга морају носити заштитне маске све вре-

ме боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или 
пиће),

– запослени морају носити заштитне маске, нарочито прили-
ком припреме хране и пића и услуживања,

– мора обезбедити прописано међусобно растојање између 
присутних лица, односно, у зависности од величине објекта, обез-
бедити да укупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% 
максималне попуњености,

– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина це-
лог објекта, односно простора и број лица која могу бити присут-
на (под корисним површином подразумева се услужни део, одно-
сно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и 
обавеза посетиоца да носе заштитне маске;

2) у отвореном делу угоститељског објекта мора обезбедити да:
– корисници услуга морају носити заштитне маске све вре-

ме боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или 
пиће),

– запослени морају носити заштитне маске, нарочито прили-
ком припреме хране и пића и услуживања,

– између столова мора бити размак од најмање два метра, 
тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различи-
тим столовима,

– за столом не може седети више од пет особа,
– уколико не постоје столови и столице за седење на отво-

реном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном 
делу мора бити такво да на сваких 4 m² може боравити само једно 
лице,

– отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне 
површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (бари-
јера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника 
услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,

– се репродуковањe, односно емитовањe музикe или извође-
ње музичко-сценског програма уживо (тзв. жива музика) не може 
вршити у време од 01.00 часа до 06.00 часова.

3. Затворени или отворени трговински центри и слични 
објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало 
(у даљем тексту: објекат), осим угоститељских објеката у затво-
реном простору, а који се налазе у склопу тог објекта и у којима 
се врши услуживање хране и пића седећих гостију (дозвољена је 
шалтерска продаја) могу радити у радном времену и уз приме-
ну мера утврђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 
152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 
34/21, 48/21, 54/21, 59/21 и 60/21), под условом да управљач објек-
та обезбеди:

1) да се испред шалтера за продају хране и пића не окупља 
већи број лица, да између лица која чекају на куповину хране и 
пића постоји размак од најмање два метра у свим правцима, као и 
да су видно обележени линија кретања до и од шалтера;

2) да на улазу обавезно буде истакнута корисна површина 
целог објекта, односно простора и број лица која могу бити при-
сутна (под корисним површином подразумева се продајни део, од-
носно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) 
и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;
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3) да, уколико објекат има више улаза и излаза, буду одређена 

и видљиво обележена који су улазна, а који излазна врата;
4) да у објекту обавезно буду одређене и видљиво обележене 

линије кретања унутар објекта на тај начин да се онемогући бора-
вак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбед-
ни правци кретања од улаза до излаза;

5) да се на улазу у објекат обавезно поставе и користе дезо-
баријере;

6) физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;
7) да запослени обавезно носе заштитну маску током рада, а 

нарочито током контакта са корисницима;
8) да се заједничке просторије и предмете које користе ко-

рисници (тоалети, рукохвате на степеницама, лифтови и сл.), на 
сваких сат времена, обавезно дезинфикују раствором на бази 70% 
алкохола;

9) да се обавезно одреди лице које је одговорно за поштова-
ње мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико 
објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је 
веће од 500 квадратних метара корисне површине, управљач цен-
тра је дужан да одреди више лица за корона редаре, тако да се на 
сваком улазу, тј. излазу и на сваких 250 квадратних метара налази 
по један корона редар; 

10) да корона редар обавезно носи видљиву ознаку да је ко-
рона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити ис-
писане речи: корона редар); 

11) да корона редар обавезно упозорава кориснике на обавезу 
ношења маске приликом уласка у објекат и приликом кретања у 
објекту све време боравка; 

12) да, ако корона редар примети да неко лице не носи маску, 
без одлагања обавестити то лице да напусти објекат са упозоре-
њем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице 
одбије да напусти објеката без одлагања о томе обавестити надле-
жне инспекцијске службе.

Правно лице и предузетник који продаје робу односно пружа 
услуге у објекту у оквиру простора у коме продаје робу, односно 
пружа услуге (у даљем тексту: радња), поред спровођења мера 
утврђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне 
болести COVID-19, дужан је да обезбеди следеће: 

1) на улазу у радњу мора видно бити истакнута корисна по-
вршина радње и број лица која могу бити присутна;

2) ако радња има више улаза и излаза, морају се одредити и 
видљиво обележити који су улазна, а који излазна врата;

3) у радњи морају бити одређене и видљиво обележене ли-
није кретања унутар радње на тај начин да се онемогући боравак 
или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни 
правци кретања од улаза до излаза;

4) испред каса или приликом другог чекања корисника у реду 
мора уочљивим ознакама бити видно обележено неопходно расто-
јање између корисника од минимум два метра; 

5) физичку дистанцу између корисника од најмање два ме-
тра;

6) запослени морају носити заштитну маску током рада, а на-
рочито током контакта са корисницима, као што су запослени који 
раде на касама, и сл.;

7) заједничке просторије и предмете које користе корисници 
(тоалети, гардеробе и сл.), морају се на сваких сат времена дезин-
фиковати раствором на бази 70% алкохола;

8) мора бити одређено лице које је одговорно за поштова-
ње мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико 
радња има више улаза и излаза, има више спратова и површине 
је веће од 500 квадратних метара корисне површине, правно лице 
(предузетник) дужан је да одреди више лица за корона редаре, 
тако да се на сваком улазу, тј. излазу и на сваких 250 квадратних 
метара налази по један корона редар;

9) корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона ре-
дар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане 
речи: корона редар); 

10) корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу 
ношења маскe приликом уласка у радњу као и за све време борав-
ка у радњи; 

11) уколико корона редар примети да неко лице не носи 
маску, без одлагања ће обавестити то лице да напусти радњу са 

упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико 
то лице одбије да напусти радњу, без одлагања ће о томе обавести-
ти надлежне инспекцијске службе;

12) корона редар је дужан да упозори кориснике на неопход-
ност држања физичке удаљености приликом чекања у реду.

4. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу 
радити:

1) објекти у области трговине на мало (трговинске и друге 
радње и продајна места) изузев сталних или покретних киоска и 
трафика, који могу радити без ограничења радног времена (трго-
вина на мало, претежно новине и дуван);

2) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, 
научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатно-
сти и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и 
комуникација, административне и помоћне услужне делатности, 
занатске и друге услужне делатности;

3) објекти у којима се обавља делатност у области спорта 
(фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други 
објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);

4) објекти у којима се обавља делатност приређивања посеб-
них и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

5) трговинске и друге радње и продајна места на којима се 
врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за жи-
вотиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и 
отворене пијаце,

6) радње и продајна места у оквиру отворене или затворене 
пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.);

7) радње, продајна места и места у којима се продаје роба на 
мало или пружају услуге, а који продају или пружање услуга оба-
вљају у трговинским центрима и за које управљач може да обез-
беди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне 
стране или непосредно са јавне површине;

8) објекти у којима се пружају услуге у области културе (по-
зоришта, музеји, галерије).

Биоскопи (шифра 59.14. Уредбе о класификацији делатности 
„Службени гласник РС”, број 54/10) могу радити тако што ће по-
следња пројекција започети не после 23.00 часа, до када могу и 
радити благајне за продају карата за те пројекције.

5. Могу радити без ограничења радног времена:
1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апо-

теке);
2) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива;
3) трговински, угоститељски и други објекти који врше до-

ставу хране;
4) ординације и лабораторије у којима се пружају медицин-

ске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабора-
торије и сл.

6. У радном времену из тач. 2–4. ове наредбе, у свим објек-
тима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора 
обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво 
да на сваких 4 m² може боравити само једно лице.

Изузетно од ограничења из става 1. ове тачке, у објектима у 
којима се пружају фризерске и козметичке услуге, односно друге 
услуге које захтевају непосредан контакт између запосленог и ко-
рисника услуге, а који располажу малом површином и у којима се 
не може обезбедити прописано растојање, поред пружаоца услуге, 
односно запосленог, може бити присутно само лице коме се услу-
га пружа.

7. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи На-
редба о радном времену и просторним ограничењима за време не-
повољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести 
COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 33/21, 36/21, 38/21, 45/21, 
49/21 и 54/21).

8. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

Број 530-00-148/2021-10
У Београду, 16. јуна 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.
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2659
На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити станов-

ништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
68/20) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 
47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту ста-
новништва од заразних болести и Института за јавно здравље Ср-
бије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о забрани окупљања у Републици Србији на јавним 
местима у затвореном и отвореном простору

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 иза-
зване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој 
територији Републике Србије на јавним местима у затвореном и 
отвореном простору – када се истовремено окупља више од 500 
лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити нај-
мање 2 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице и 
што се приликом окупљања мора обезбедити спровођење и других 
утврђених противепидемиолошких мера.

Изузетно од става 1. ове тачке, више од 500 лица може се 
окупити ако се за то окупљање претходно прибави дозвола Кри-
зног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, као и прили-
ком окупљања на спортском догађају који је организован у оквиру 
регистрованих званичних такмичења, с тим што број присутних 
лица приликом спортског догађаја који се одржава на отвореном 
простору не може да буде већи од 50% капацитета објекта у коме 
се спортски догађај одржава, односно од 30% капацитета када се 
спортски догађај одржава у затвореном простору. 

2. Забрана окупљања из тачке 1. ове наредбе траје док траје 
опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом 
SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

3. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи На-
редба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима 
(„Службени гласник РС”, бр. 100/20, 111/20 и 133/20).

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

Број 530-01-151/2021-10
У Београду, 16. јуна 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

2660
На основу члана 2. став 1. тачка 11а) и члана 53. став 1. тачка 

5) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службе-
ни гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), члана 15. став 4. Закона о 
државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 
99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 4. став 4. Уредбе о мерама 
за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени 
гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 
19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21 и 60/21), на предлог 
Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

УПУТСТВО

о допунама Упутства о начину примене ограничења 
уласка у Републику Србију лицима која долазе из 
држава захваћених епидемијом заразне болести 

COVID-19
1. У Упутству о начину примене ограничења уласка у Републику 

Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне 
болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 158/20, 2/21, 
4/21, 7/21, 29/21, 32/21, 44/21, 45/21, 47/21, 48/21, 54/21 и 57/21) у тач-
ки 2. став 4. после речи: „негативан Антиген FIA Rapid тест” додају 
се запета и речи: „односно негативан антигенски тест за друге стране 
држављане који су у Републици Србији на пропутовању туристичким 
бродом и којима је тај тест урађен у Републици Србији”.

1. У тачки 3. додаје се подтачка 8а), која гласи:
„8а) на држављане Републике Србије и стране држављане 

који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у 
Републици Србији, као и чланове дипломатско-конзуларног осо-
бља и чланове њихових породица који поседују потврду о преле-
жаној болести изазване вирусом SARS-CoV-2.

Под потврдом о прележаној болести из става 1. ове подтач-
ке подразумева се сертификат или други јавни документ у коме се 
констатује да је носилац документа прележао болест изазване ви-
русом SARS-CoV-2, односно да је код тог лица утврђено присуство 
вируса SARS-CoV-2, с тим да од првог тестирања не може проћи 
мање од 14 дана, нити више од шест месеци и који је издао завод 
за јавно здравље основан за територију Републике Србије или на-
длежна здравствена установа или други надлежни орган државе у 
којој је извршено прво тестирање, односно која издаје потврду.”

2. Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-519/2020-14
У Београду, 16. јуна 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.
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НАРОДНА  БАНКА  СРБИЈЕ
2661

На основу чл. 15. и 22. Закона о објављивању закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 45/13), пошто је срав-
њењем са изворним текстом утврђено да се у Одлуци о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о упра-
вљању ризицима банке и за достављање извештаја банака („Службени гласник РС”, број 59/21), поткрала грешка, даје се 

ИСПРАВКА

Одлуке о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о управљању ризицима банке и за 
достављање извештаја банака

Уз Одлуку о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о управљању ризицима банке и за достављање 
извештаја банака („Службени гласник РС”, број 59/21) грешком су одштампани прилози 27 и 29, који се овом исправком бришу.   

– Из Народне банке Србије

2662
На основу чл. 15. и 22. Закона о објављивању закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, брoj 45/13), пошто је 

сравњењем са изворним текстом утврђено да се у Oдлуци о измени Одлуке о извештавању банака („Службени гласник РС”, брoj 59/21), 
поткрала грешка, даје се 

ИСПРАВКА

Одлукe о измени Одлуке о извештавању банака 

Уз Одлуку о измени Одлуке о извештавању банака („Службени гласник РС”, брoj 59/21) грешком нису одштампани прилози 27 и 
29, који се дају уз ову исправку. 

– Из Народне банке Србије
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На основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 50. став 5. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, брoј 73/19), 
Савет Комисије за контролу државне помоћи доноси

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о облику и садржини годишњег извештаја о додељеној државној помоћи

Члан 1.
У Правилнику о облику и садржини годишњег извештаја о додељеној државној помоћи („Службени гласник РС”, број 41/21), у 

члану 2. став 1. тачка 4) у загради после речи: „de minimis” додаје се реч: „помоћи”. 

Члан 2.
У члану 3. став 4. после речи: „(de minimis)” брише се заграда и додаје се реч: „помоћи)”, а реч: „помоћи” после заграде брише се.

Члан 3.
Образац 1 ДДП замењује се новим Обрасцем 1 ДДП који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00013/2021-01/5
У Београду, 4. јуна 2021. године

Председник Комисије,
Владимир Антонијевић, с.р.
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2665
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службе-

ни гласник РС”, број 15/16),
Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Ср-

бијашуме”, на седници одржаној 30. јуна 2018. године, доноси

ЦЕНОВНИК

основних производа шумарства – дрвних сортимената

1. Овим ценовником утврђују се цене основних производа 
шумарства – дрвних сортимената у Јавном предузећу за газдовање 
шумама „Србијашуме” са п.о., за домаће и инотржиште.

2. Цене основних производа шумарства – дрвних сортимена-
та утврђују се како следи:

Ред.
бр. НАЗИВ ДРВНОГ СОРТИМЕНТА Јединица 

мере

Цена на 
шумскокамионском путу 
(динара/јединици мере)

1. Трупци храста лужњака   
 класа F1/1, ds 40–49 cm m3 33.000,00
 класа F1/2, ds 50–59 cm m3 49.500,00
 класа F1/3, ds 60–69 cm m3 57.113,00
 класа F1/4, ds ≥ 70 cm m3 68.537,00
 класа F2/1, ds 40–49 cm m3 25.666,00
 класа F2/2, ds 50–59 cm m3 38.075,00
 класа F2/3, ds ≥ 60 cm m3 41.885,00
 класа K, ds ≥ 30 cm m3 21.153,00
 класа I/1, ds 30–39 cm m3 17.463,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 19.252,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 21.591,00
 класа II/1, ds 25–39 cm m3 12.572,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 13.861,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 15.543,00
 класа III/1, ds 25–39 cm m3 8.381,00
 класа III/2, ds 40–49 cm m3 9.240,00
 класа III/3, ds ≥ 50 cm m3 10.362,00
 праговска обловина, ds ≥ 30 cm m3 18.512,00
2. Трупци храста китњака   
 класа F/1, ds 40–49 cm m3 26.399,00
 класа F/2, ds 50–59 cm m3 38.836,00
 класа F/3, ds ≥ 60 cm m3 49.500,00
 класа K, ds ≥ 30 cm m3 17.030,00
 класа I/1, ds 30–39 cm m3 13.972,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 15.402,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 17.274,00
 класа II/1, ds 25–39 cm m3 10.059,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 11.089,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 12.436,00
 класа III/1, ds 25–39 cm m3 5.246,00
 класа III/2, ds 40–49 cm m3 6.931,00
 класа III/3, ds ≥ 50 cm m3 7.773,00
3. Трупци јасена – бреста   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 22.434,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 33.333,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 44.999,00
 класа K, ds ≥ 30 cm m3 16.827,00
 класа I/1, ds 30–39 cm m3 12.701,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 14.001,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 15.702,00
 класа II/1, ds 25–39 cm m3 7.622,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 8.401,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 9.422,00
4. Трупци букве   
 класа F/1, ds 40–49 cm m3 13.269,00
 класа F/2, ds 50–59 cm m3 15.916,00
 класа F/3, ds ≥ 60 cm m3 16.534,00
 класа L/1, ds 35–39 cm m3 9.478,00
 класа L/2, ds 40–49 cm m3 10.451,00
 класа L/3, ds ≥ 50 cm m3 11.720,00
 класа K/1, ds 30–39 cm m3 8.294,00

Ред.
бр. НАЗИВ ДРВНОГ СОРТИМЕНТА Јединица 

мере

Цена на 
шумскокамионском путу 
(динара/јединици мере)

 класа K/2, ds 40–49 cm m3 8.709,00
 класа K/3, ds ≥ 50 cm m3 9.123,00
 класа I/1, ds 30–39 cm m3 6.376,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 7.029,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 7.883,00
 класа II/1, ds 25–39 cm m3 5.212,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 5.747,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 6.444,00
 класа III/1, ds 25–39 cm m3 4.319,00
 класа III/2, ds 40–49 cm m3 4.761,00
 класа III/3, ds ≥ 50 cm m3 5.339,00
5. Трупци јеле – смрче и белог бора   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 13.986,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 14.966,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 16.014,00
 класа L/1, ds 30–39 cm m3 11.442,00
 класа L/2, ds 40–49 cm m3 12.243,00
 класа L/3, ds ≥ 50 cm m3 13.100,00
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 9.321,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 9.972,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 10.671,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 7.811,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 8.358,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 8.944,00
 класа III/1, ds 20–39 cm m3 6.463,00
 класа III/2, ds 40–49 cm m3 6.915,00
 класа III/3, ds ≥ 50 cm m3 7.400,00
6. Трупци осталих борова   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 10.722,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 11.472,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 12.276,00
 класа L/1, ds 30–39 cm m3 8.449,00
 класа L/2, ds 40–49 cm m3 9.042,00
 класа L/3, ds ≥ 50 cm m3 9.675,00
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 6.698,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 7.167,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 7.669,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 5.759,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 6.161,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 6.594,00
 класа III/1, ds 20–39 cm m3 4.342,00
 класа III/2, ds 40–49 cm m3 4.645,00
 класа III/3, ds ≥ 50 cm m3 4.970,00
7. Трупци Еуроамеричких топола   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 8.682,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 8.944,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 9.212,00
 класа L/1, ds 30–39 cm m3 6.800,00
 класа L/2, ds 40–49 cm m3 7.208,00
 класа L/3, ds ≥ 50 cm m3 7.929,00
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 5.065,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 5.370,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 5.800,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 3.978,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 4.377,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 5.033,00
8. Трупци домаћих топола и врба   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 5.795,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 5.970,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 6.150,00
 класа L/1, ds 30–39 cm m3 5.088,00
 класа L/2, ds 40–49 cm m3 5.395,00
 класа L/3, ds ≥ 50 cm m3 5.933,00
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 3.960,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 4.197,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 4.533,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 3.251,00
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Ред.
бр. НАЗИВ ДРВНОГ СОРТИМЕНТА Јединица 

мере

Цена на 
шумскокамионском путу 
(динара/јединици мере)

 класа II/2, ds 40–49 cm m3 3.577,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 4.114,00
9. Трупци брезе   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 5.875,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 6.050,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 6.233,00
 класа L/1, ds 30–39 cm m3 4.957,00
 класа L/2, ds 40–49 cm m3 5.254,00
 класа L/3, ds ≥ 50 cm m3 5.780,00
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 3.854,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 4.162,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 4.578,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 3.060,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 3.365,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 3.870,00

10. Трупци јавора   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 18.626,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 19.743,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 21.323,00
 класа L/1, ds 30–39 cm m3 14.351,00
 класа L/2, ds 40–49 cm m3 15.212,00
 класа L/3, ds ≥ 50 cm m3 16.429,00
 класа K, ds ≥ 30 cm m3 13.462,00
 класа I/1, ds 30–39 cm m3 11.683,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 12.385,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 13.376,00
 класа II/1, ds 25–39 cm m3 9.144,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 9.694,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 10.469,00

11. Трупци домаћег и црног ораха   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 24.190,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 25.640,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 27.692,00
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 12.701,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 13.462,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 14.538,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 8.890,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 9.424,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 10.179,00

12. Трупци воћкарица m3  
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 21.045,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 22.307,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 24.093,00
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 11.049,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 11.712,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 12.648,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 8.507,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 9.018,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 9.741,00

13. Трупци багрема   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 9.677,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 10.667,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 11.964,00
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 8.253,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 9.098,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 10.205,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 6.350,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 7.001,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 7.852,00

14. Трупци липе и јохе   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 14.520,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 14.956,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 15.406,00
 класа L/1, ds 30–39 cm m3 10.538,00
 класа L/2, ds 40–49 cm m3 11.173,00
 класа L/3, ds ≥ 50 cm m3 12.288,00
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 7.196,00

Ред.
бр. НАЗИВ ДРВНОГ СОРТИМЕНТА Јединица 

мере

Цена на 
шумскокамионском путу 
(динара/јединици мере)

 класа I/2, ds 40–49 cm m3 7.629,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 8.239,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 5.651,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 6.218,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 7.151,00

15. Трупци цера   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 7.257,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 8.000,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 8.973,00
 класа I/1, ds 30–39 cm m3 5.718,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 6.305,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 7.072,50
 класа II/1, ds 25–39 cm m3 3.812,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 4.202,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 4.712,00

16. Трупци граба   
 класа F/1, ds 35–39 cm m3 9.677,00
 класа F/2, ds 40–49 cm m3 10.667,00
 класа F/3, ds ≥ 50 cm m3 11.965,00
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 6.985,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 7.700,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 8.634,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 5.715,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 6.302,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 7.068,00

17. Трупци клена и кестена   
 класа I/1, ds 25–39 cm m3 5.207,00
 класа I/2, ds 40–49 cm m3 5.518,00
 класа I/3, ds ≥ 50 cm m3 5.960,00
 класа II/1, ds 20–39 cm m3 4.572,00
 класа II/2, ds 40–49 cm m3 4.847,00
 класа II/3, ds ≥ 50 cm m3 5.234,00

18. Обла грађа   
 рудничко дрво   

 тврдих лишћара Ø 9–15 cm; дуж. 
1,5–5 m m3 4.377,00

 тврдих лишћара Ø 16–25 cm; дуж. 
1,5–5 m m3 5.350,00

 четинари: боровина Ø 9–15 cm; дуж. 
1,5–5 m m3 3.393,00

 четинари: боровина Ø 16–20 cm; дуж. 
1,5–5 m m3 3.717,00

 четинари Ј/С Ø 9–15 cm; дуж. 
1,5–5 m m3 3.738,00

 четинари Ј/С Ø 16–20 cm; дуж. 1,5–5 
m m3 5.264,00

19. Танка обловина – коларска грађа   
 Храст Ø 16–25 cm дуж. 2 m ˂ m3 7.050,00
 Буква Ø 16–25 cm дуж. 2 m ˂ m3 4.871,00
 Јасен Ø 16–25 cm дуж. 2 m ˂ m3 5.127,00

 Багрем, орах и ОТЛ Ø 16–25 cm дуж. 
2 m ˂ m3 5.127,00

 Граб Ø 16–25 cm дуж. 2 m ˂ m3 3.205,00
20. Стубови за водове   

 Багрем, храст, кестен   
 дужине 6–7 m m3 8.975,00
 дужине 8–9 m m3 11.537,00
 дужине ≥ 10 m m3 12.821,00
 Четинари Ј/С и борови   
 дужине 6–7 m m3 8.107,00
 дужине 8–9 m m3 9.352,00
 дужине ≥ 10 m m3 10.602,00

21. Обла грађа за кровне конструкције   
 Лишћари и четинари m3 7.232,00
 Борови m3 5.161,00

22. Стубови за хмељ и винограде   
 Тврди лишћари m3 4.346,00
 Четинари и борови m3 4.227,00
 Четинари m3 4.438,00
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Ред.
бр. НАЗИВ ДРВНОГ СОРТИМЕНТА Јединица 

мере

Цена на 
шумскокамионском путу 
(динара/јединици мере)

 Меки лишћари m3 3.480,00
23. Јарболи и бродске мотке   

 Четинари m3 6.367,00
24. Бунарске мотке   

 Четинари   

 Ј/С, на тењем крају Ø 4 cm, на 
дебљем Ø 12 cm, дуж. 3 m ˂ m3 4.739,00

 борови, на тањем крају Ø 4 cm , на 
дебљем Ø 12 cm, дуж. 3 m ˂ m3 3.742,00

25. Коље за воћке и винограде   
 Четинари и лишћари m3 6.236,00

26. Техничка облица и цепаница   
 Храст m3 4.488,00
 ОТЛ m3 4.488,00
 Четинари m3 3.492,00
 Меки лишћари m3 3.303,00

27. Целулозно дрво и дрво за дрвене 
плоче   

 Тврди лишћари m3 4.165,00
 Тврди лишћари prm 2.874,00
 Четинари и меки лишћари m3 2.788,00
 Четинари и меки лишћари prm 1.924,00
 Четинари – вишеметарско дрво m3 3.010,00

28. Огревно дрво – тврдих лишћара   
 I класа m3 4.165,00
 I класа prm 2.874,00
 II класа m3 3.162,00
 II класа prm 2.182,00
 Сеченица m3 2.874,00
 Сеченица prm 1.581,00
 Вишеметарско огревно дрво I класе m3 4.165,00
 Вишеметарско огревно дрво II класе m3 3.162,00

29. Огревно дрво – меких лишћара и 
четинара   

 I класа m3 2.788,00
 I класа prm 1.924,00
 II класа m3 2.071,00
 II класа prm 1.429,00

Ред.
бр. НАЗИВ ДРВНОГ СОРТИМЕНТА Јединица 

мере

Цена на 
шумскокамионском путу 
(динара/јединици мере)

 Сеченица m3 1.327,00
 Сеченица prm 731,00
 Вишеметарско огревно дрво I класе m3 2.788,00
 Вишеметарско огревно дрво II класе m3 2.071,00

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:
1. Цене из Ценовника дрвних сортимената – основних про-

извода шумарства су утврђене на паритету франко „шумскоками-
онски пут” и полазна су основа за утврђивање почетних цена код 
лицитација, цена на паритету франко „на пању”, цена на паритету 
франко „поред пања”, цена на перитету франко „главно стовари-
ште” и цена на перитету франко „купац”.

2. Цене основних производа шумарства утврђене на паритету 
франко „купац” представљају цене основних производа шумар-
ства утврђене на паритету франко „шумскокамионски пут” увећа-
не за трошкове транспорта до купца односно места испоруке.

3. Директор Предузећа, у складу са Пословном политиком 
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за текућу 
пословну годину, коју је усвојио Надзорни одбор, може утврдити 
повољније услове продаје дрвних сортимената, у износу до 10%.

4. За израђене дрвне сортименте по захтеву купца цена се 
увећава за минимум 10%. 

5. Цене дрвних сортимeнaта за инотржиште изражавају се у 
страној валути и формирају се по средњем курсу Народне банке 
Србије, односне валуте, који важи на дан закључења уговора.

6. Цене дрвних сортимената из овог ценовника су без пореза 
на додату вредност.

7. Овај ценовник основних производа шумарства – дрвних 
сортимената, по добијању сагласности Владе Републике Србије, 
на Одлуку о ценама основних производа шумарства – дрвних сор-
тимената, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” 
и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, чиме престаје 
да важи Ценовник производа шумарства, број 58/2017-6 од 31. ја-
нуара 2017. године.

Број 84/2018-3
У Београду, 30. јуна 2018. године
Председник Надзорног одбора,

Милош Срећковић, с.р.
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ПРАВНА БИБЛИОТЕКА
СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА НОВО!

ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ 
ПОСТУПКУ
ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ 
ПОСТУПКУ

Према стању законодавства од 
1. децембра 2019.

Према стању законодавства од 11. марта 2020. 

Објашњења, тумачење и стварни регистар 
Гордана Станковић

ЗАКОНИК О 
КРИВИЧНОМ 
ПОСТУПКУ
ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

Према стању законодавства 
од 1. децембра 2019. године
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ЗАКОН О 
ПАРНИЧНОМ 
ПОСТУПКУ
Према стању законодавства 
од 11. марта 2020. године

Објашњења, тумачењe и стварни регистар
Гордана СТАНКОВИЋ

друго издање, 2020, 16 х 24 цм, 280 стр., броширан повез, ћирилица

четрнаесто издање, 2020, 14 х 20 цм, 380 стр., броширан 
повез, ћирилица

Посебно издање Законика о кривичном поступку обухвата пречишћене тек-

стове овог Законика од доношења 2005. до последњих његових измена и до-

пуна које су ступиле на снагу 1. децембра 2019. Измењене и допуњене верзије 

чланова означене су напоменама о њиховом временском важењу. Члан који је 

престао да важи обележен је тамнијом бојом, како би се разликовао од пози-

тивноправне одредбе. Члан уоквирен белом бојом представља текст Законика 

усвојен касније у односу на изворни текст.

Ово издање садржи незванично пречишћени текст Закона о пар-
ничном поступку усаглашен са Законом о допуни Закона о пар-
ничном поступку („Службени гласник РС“, број 18 од 3. марта 
2020. године). Проф. др Гордана Станковић припремила је увод-
ни текст и регистар.

ЦЕНА: 

660,00
РСД

ЦЕНА: 

880,00
РСД
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Да ли у корену сваког конзервативизма почива 
либертаријанизам или се либертаријанизам у фундаменталном 
смислу мора свести на конзервативизам? Да ли је право 
располагања собом, својим телом и приватном својином 
апсолутно право које сваки цивилизовани поредак мора 
да штити? Постоје ли други обзири – попут заједништва, 
традиције, религије – који надилазе скучену перспективу 
модерног човека? Укратко, да ли је слобода теоријски старија 
од поретка, или само конкретно реализовани поредак, са 
својим вредностима, институцијама и хијерархијама, може бити 
основ њене материјализације, њеног остварења? Најзад, како се 
различити одговори на ова питања могу одразити на проблеме 
попут имиграције, екологије, мултикултурализма, родне 
равноправности, слабљења суверенитета националних држава?

У овој књизи о томе говоре најистакнутији представници 
конзервативне и либертаријанске интелектуалне традиције.

Аутори текстова:

Ајн Ранд, Александар Гауланд, Ален де Беноа, Андре Ф. Лихтшлаг, Армин Молер, Бери Голдвотер, Дирдри Ненсен Маклоски, 
Ханс Херман Хопе, Еберхард Штрауб, Едвард Фејзер, Ентони Данијелс, Ерик Ленерт, Ерик Ритер фон Кинелт Ледин, Френк С. 
Мејер, Фридрих Аугуст фон Хајек, Фридрих Ромиг, Гец Кубичек, Герд-Клаус Калтенбрунер, Јерг Гвидо Хилзман, Карл Шмит, 
Лео Брент Бозел Млађи, Левелин Х. Роквел Млађи, Лудвиг фон Мизес, Мајкл Оукшот, Мари Ротбард, Ралф Реико, Расел Кирк, 
Ричард М. Вивер, Роџер Скрутон и Волтер Блок.

Да ли у кД
либертарл
смислу мс
располаг
апсолутн
да штити
традициј
модерног
ододд поретк
својјим врр
основ њен
разлличи ити
попуууут ими
рарраравнввнопо раавв

У У овововојојојо ккккњињињи
конзнззерреррвавааватитит

АуААААутотототториририри ттттттекекекек тстсттстовова:а:

АјАјАјн РаР нднд, АлААА екекекксасаанднн ар ГГауауаулалалл нд, АлАлА енн дде БББеноноа, АААААндн ре ФФФ. ЛиЛихтхх шл
ХаХХ нс ХХХерман ХоХХ пе ЕбЕбЕбЕберхардд ШШШтраубб ЕЕЕдвардд ФеФФФ јзјјј ер ЕнЕЕ тони ДДДа

2.310,00
РСД

ВВЕЧЧЧНАА ИИИИГРААА. 
УУУТТТАААКММИИИИЦАА КООЈАААА ТРАААЈЈЕЕ. 
ПППОООРЕДДАААКК ИИ СЛЛООООБОДААА..

ЗБОРНИК - Разговори 
конзервативаца и либертаријанаца

приредили Александар Новаковић и Душан Достанић

прво издање, 2020.
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