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СПИСАК КОРИШЋЕНЕ И КОНСУЛТОВАНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ДРУГИХ 

ИЗВОРА ПОДАТАКА 

 

 

  

 

-  Закон о изменама Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС, бр. 145/14 

 

- Закон о преузимању обавеза привредног друштва Air Serbia а.д. Београд према 

правним и физичким лицима по основу извршених услуга и испоручених роба и 

претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије,  Сл. гласник РС, бр. 142/14 

 

-  Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС, бр. 

132/14 

 

 - Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, Сл. гласник 

РС, бр. 123/14 

 

- Закон о изменама и допунама закона о Агенцији за приватизацију, Сл. гласник РС, бр. 

115/14 

 

- Закон о изменама и допунама закона о високом образовању, Сл. гласник РС, бр 

76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014 

 

-  Закон о изменама и допунама закона о стечају, Сл. гласник РС, бр. 83/14 

 

- Закон о приватизацији, Сл. гласник РС, бр. 83/14 

 

- Закон о измени Закона о приватизацији, Сл. гласник РС, бр. 51/14  

 

- Закон о изменама и допунама закона о високом образовању, Сл. гласник РС, бр 

76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014 

 

- Закон о државном премеру и катастру (Сл. гласник РС, бр. 65/13)   

 

- Закон о здравственој заштити, Сл. гласник РС, бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 

   

- Закон о правима пацијената, Сл. гласник РС, бр.45/13 

 

- Закон о о закључивању и извршавању међународних уговора, Сл. гласник РС, бр. 

32/13 

 

 - Закон о потврђивању споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињених Арапских Емирата, Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 3/13  

 

 - Закон о спорту, Сл. гласник РС, бр. 24/11 и 99/11 

 

- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, Сл. гласник РС, бр. 88/11  
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- Закон о општем управном поступку  (Сл. гласник РС, бр. 30/10)    

 

- Закон о тајности података, Сл. гласник РС, бр. 104/09 

 

- Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге 

стране,  Сл. гласник РС - Међународни уговори, бр. 83/08 

  

- Закон о електронском потпису (Сл. гласник РС, бр. 134/04) 

 

 

 

- Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „Поверљиво” и 

„Интерно” у органима јавне власти (Сл. гласник РС, бр. 79/14) 

 

- Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „Поверљиво” и 

„Интерно” у Министарству одбране (Сл. гласник РС, бр. 66/14) 

 

- Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „Поверљиво” и 

„Интерно” у Министарству унутрашњих послова број (Сл. гласник, бр. 105/13). 

  

- Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "Поверљиво" и 

"Интерно" у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података 

Сл. гласник РС, бр. 86/13 

 

- Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „Државна тајна” и 

„Строго поверљиво”, Сл. гласник РС, бр. 46/13 

 

- Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената, Сл. 

гласник РС, бр. 8/11 

 

 

 

 

- Закључак поводом разматрања извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. 

годину, 5. јун 2014. године, доступно на  

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2014/RS43-14.pdf 

 

- Мишљење Агенције за борбу против корупције о процени ризика корупције у 

одредбама Нацрта закона о инспекцијском надзору, 30. септембар 2014., доступно на:   

http://www.acas.rs/images/stories/Analize_propisa_na_rizike_od_korupcije/Misljenje_o_Nac

rtu_zakona_o_inspekcijskom_nadzoru__-_final_.pdf 

 

- Мишљење Агенције за борбу против корупције о процени ризика корупције у 

одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, 19. 

август  2014., доступно на 

 http://www.acas.rs/sr_cir/praksa-agencije/analize-propisa-na-rizike-od-korupcije.html 

 

 

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2014/RS43-14.pdf
http://www.acas.rs/images/stories/Analize_propisa_na_rizike_od_korupcije/Misljenje_o_Nacrtu_zakona_o_inspekcijskom_nadzoru__-_final_.pdf
http://www.acas.rs/images/stories/Analize_propisa_na_rizike_od_korupcije/Misljenje_o_Nacrtu_zakona_o_inspekcijskom_nadzoru__-_final_.pdf
http://www.acas.rs/sr_cir/praksa-agencije/analize-propisa-na-rizike-od-korupcije.html
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- Мишљење Агенције за борбу против корупције о процени ризика корупције у 

одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, 16. јул 

2014., доступно на 

http://www.acas.rs/images/stories/Misljenje_o_proceni_rizika_korupcije_ZID_Zakona_o_vis

okom_obrazovanju_.pdf 

 

- Мишљење Агенције за борбу против корупције о процени ризика корупције у 

одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о стечају, 14. јул 2014., 

доступно на 

http://www.acas.rs/sr_cir/praksa-agencije/analize-propisa-na-rizike-od-korupcije.html 

 

- Мишљење Агенције за борбу против корупције о процени ризика корупције у 

одредбама Нацрта закона о приватизацији, 14. јул 2014., доступно на 

 http://www.acas.rs/sr_cir/praksa-agencije/analize-propisa-na-rizike-od-korupcije.html 

 

- Мишљење Министарства спољних послова број 486-3/2014/9 од 22. јула 2014. године 

 

 - Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава о организацијама 

цивилног друштва за реализовање програма и пројеката у области борбе против 

корупције, Агенција за борбу против корупције, 4. новембра 2014. године, доступно на  

http://www.acas.rs/images/stories/pravilnici/Pravilnik_-_javni_konkurs_za_OCD_-

_04_11_14.pdf 

 

 

 

 - Акциони план за Поглавље 23 – Други нацрт, Министарство правде Републике 

Србије, децембар 2014., доступно на   

http://mpravde.gov.rs/tekst/7715/drugi-nacrt-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php 

 

 - Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у 

Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, Сл. гласник РС, бр. 79/2013, од  

25. августа 2013.  

 

- Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године, Сл. гласник РС, бр. 57/2013  

 

- Стратегија за развој спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године, 

Сл. гласник РС, бр. 110/2008, од 02. децембра 2008.  

 

 

 

 

 

Приватизација у Србији – студија случаја, Радуловић, Б., Драгутиновић, С., НАЛЕД, 

Београд, новембар 2014 

 

Преуговор – Извештај о напретку Србије у поглављима 23 и 24, Београдски центар за 

безбедносну политику, Београд, новембар 2014. 

 

http://www.acas.rs/images/stories/Misljenje_o_proceni_rizika_korupcije_ZID_Zakona_o_visokom_obrazovanju_.pdf
http://www.acas.rs/images/stories/Misljenje_o_proceni_rizika_korupcije_ZID_Zakona_o_visokom_obrazovanju_.pdf
http://www.acas.rs/sr_cir/praksa-agencije/analize-propisa-na-rizike-od-korupcije.html
http://www.acas.rs/sr_cir/praksa-agencije/analize-propisa-na-rizike-od-korupcije.html
http://www.acas.rs/images/stories/pravilnici/Pravilnik_-_javni_konkurs_za_OCD_-_04_11_14.pdf
http://www.acas.rs/images/stories/pravilnici/Pravilnik_-_javni_konkurs_za_OCD_-_04_11_14.pdf
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- Република Србија – 2014 Извештај о напретку, Европска комисија, Брисел, 8. октобар 

2014., досутпно на: 

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/Iz

vestaj_o_napretku_dec14.pdf 

 

- Преглед спровођења Стратегије у првој половини 2014. године, Агенција за борбу 

против корупције, 2014., доступно на: 

http://www.acas.rs/images/stories/strategija/Pregled_sprovodjenja_Strategije_u_prvoj_polovi

ni_2014.pdf 

 

- Извештај о правном оквиру и ризицима корупције у области јавно-приватног 

партнерства и концесија, Агенција за борбу против корупције, 23. јул 2014., доступно 

на: http://www.acas.rs/images/stories/Izvestaj_o_JPP_-_final.pdf 

 

- Активни грађани против корупције – примена добрих пракси у борби против 

корупције у локалној заједници, Партнери за демократске промене Србија, Београд, јун 

2014, доступно на: 

http://www.partners-serbia.org/antikorupcija/code/uploads/2014/10/Aktivni-gradjani-protiv-

korupcije-pdf-1.41MB.pdf 

 

- Извештај о скринингу за Србију – Поглавље 23 – Правосуђе и основна права, Европска 

комисија, 15. мај 2014., доступно на: 

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/Skrining/Screening%20Report%20

23_SR.pdf 

 

- Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у 

Републици Србији за период 2013-2018. године и Акционог плана за њено спровођење, 

Агенција за борбу против корупције, Београд, 31. март 2014., доступно на: 

http://www.acas.rs/images/stories/izvetaji/Izvestaj_o_radu_za_2013_i_Izvestaj_o_sprovodjen

ju.pdf 

 

-Извештај о самопроцени интегритета органа јавне власти у Републици Србији - 

Планови интегритета, Агенција за борбу против корупције, Београд, март 2014., 

доступно на: http://www.acas.rs/images/stories/plan_integriteta/PI_izvestaj.pdf 

 

- Борба против корупције, алтренативни извештај, БИРОДИ, Београд, 2013., доступно 

на: http://www.birodi.rs/wp-content/uploads/2013/09/Borba-protiv-korupcije-alternativni-

izvestaj.pdf 

 

 

- Истраживање јавног мњења – Став грађана Србије према корупцији, УНДП Србија, 

децембар 2013., доступно на: 

http://www.healthcareanticorruption.org/images/dokumenti/UNDP_2013/UNDP_SRB_STA

V%20GRADJANA%20SRBIJE%20PREMA%20KORUPCIJI%20(jun%202013).pdf 

 

- Успешна партнерства на путу ка ЕУ – Брошура о јавно-приватним партнерствима у 

Србији, Грађанске иницијативе, Београд, децембар 2013., доступно на: 

http://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2014/10/070-Brosura-o-javno-privatnim-

partnerstvima.pdf 

 

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/Izvestaj_o_napretku_dec14.pdf
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/Izvestaj_o_napretku_dec14.pdf
http://www.acas.rs/images/stories/strategija/Pregled_sprovodjenja_Strategije_u_prvoj_polovini_2014.pdf
http://www.acas.rs/images/stories/strategija/Pregled_sprovodjenja_Strategije_u_prvoj_polovini_2014.pdf
http://www.acas.rs/images/stories/Izvestaj_o_JPP_-_final.pdf
http://www.partners-serbia.org/antikorupcija/code/uploads/2014/10/Aktivni-gradjani-protiv-korupcije-pdf-1.41MB.pdf
http://www.partners-serbia.org/antikorupcija/code/uploads/2014/10/Aktivni-gradjani-protiv-korupcije-pdf-1.41MB.pdf
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/Skrining/Screening%20Report%2023_SR.pdf
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/Skrining/Screening%20Report%2023_SR.pdf
http://www.acas.rs/images/stories/izvetaji/Izvestaj_o_radu_za_2013_i_Izvestaj_o_sprovodjenju.pdf
http://www.acas.rs/images/stories/izvetaji/Izvestaj_o_radu_za_2013_i_Izvestaj_o_sprovodjenju.pdf
http://www.acas.rs/images/stories/plan_integriteta/PI_izvestaj.pdf
http://www.birodi.rs/wp-content/uploads/2013/09/Borba-protiv-korupcije-alternativni-izvestaj.pdf
http://www.birodi.rs/wp-content/uploads/2013/09/Borba-protiv-korupcije-alternativni-izvestaj.pdf
http://www.healthcareanticorruption.org/images/dokumenti/UNDP_2013/UNDP_SRB_STAV%20GRADJANA%20SRBIJE%20PREMA%20KORUPCIJI%20(jun%202013).pdf
http://www.healthcareanticorruption.org/images/dokumenti/UNDP_2013/UNDP_SRB_STAV%20GRADJANA%20SRBIJE%20PREMA%20KORUPCIJI%20(jun%202013).pdf
http://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2014/10/070-Brosura-o-javno-privatnim-partnerstvima.pdf
http://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2014/10/070-Brosura-o-javno-privatnim-partnerstvima.pdf
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- Euro Health Consumer Index 2013- Report, Health Consumer Powerhouse, 28. новембар 

2013., доступно на: 

http://www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/ehci-2013-report.pdf 

 

- Euro Health Consumer Index 2012- Report, Health Consumer Powerhouse, 15. мај 2012., 

доступно на: 

http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2012.pdf 

 

 

 

 

- Агенција поводом Нацрта акционог плана за поглавље 23, Агенција за борбу против 

корупције 

http://www.acas.rs/sr_lat/component/content/article/1116-agencija-povodom-nacrta-

akcionog-plana-za-poglavlje-23.html 

 

- Протест због нетранспарентног законодавног процеса, Комитет правника за људска 

права, Београд, 15. јул 2014.  

 

- Одговор града по захтеву за приступ информацијама – реконструкција зграде у 

Карађорђевој и околних саобраћајница,  Транспрентност Србија, Под лупом, интернет 

страница организације Транспарентност Србија, јул 2014   

 

 

 

 

- Doing Business - Dealing with Construction Permits, World Bank Group 

(http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia#dealing-with-construction-

permits)  

 

- Увођење једношалтерског система за издавање грађевинских дозвола, УСАИД 

Пројекат за боље услове пословања (БЕП)   

 http://www.bep.rs/news_2014_12_29-1.php 

 

- Belgrade Waterfront: When Sultanism Enters City Planning, Jorn Koelemaij, Barend Wind, 

South-East Europe at London School of Economics, 15. децембар 2014.,  

http://blogs.lse.ac.uk/lsee/2014/12/15/belgrade-waterfront-when-sultanism-enters-city-

planning/ 

 

- Без мита нема грађевинске дозволе, Б92, 13. децембар 2014. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=13&nav_id=935890 

 

 

- На измене Закона о изградњи 200 амандмана, Танјуг, 08. децембар 2014. 

http://www.tanjug.rs/novosti/156686/na-izmene-zakona-o-izgradnji-oko-200-amandmana.htm 

   

- Михајловић: Новим законом о изградњи до инвеститора, РТВ, 29. новембар 2014.  

http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/mihajlovic-novim-zakonom-o-izgradnji-do-

investitora_541910.html 

 

http://www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/ehci-2013-report.pdf
http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2012.pdf
http://www.acas.rs/sr_lat/component/content/article/1116-agencija-povodom-nacrta-akcionog-plana-za-poglavlje-23.html
http://www.acas.rs/sr_lat/component/content/article/1116-agencija-povodom-nacrta-akcionog-plana-za-poglavlje-23.html
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia#dealing-with-construction-permits
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia#dealing-with-construction-permits
http://blogs.lse.ac.uk/lsee/2014/12/15/belgrade-waterfront-when-sultanism-enters-city-planning/
http://blogs.lse.ac.uk/lsee/2014/12/15/belgrade-waterfront-when-sultanism-enters-city-planning/
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=13&nav_id=935890
http://www.tanjug.rs/novosti/156686/na-izmene-zakona-o-izgradnji-oko-200-amandmana.htm
http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/mihajlovic-novim-zakonom-o-izgradnji-do-investitora_541910.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/mihajlovic-novim-zakonom-o-izgradnji-do-investitora_541910.html
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- Никао ресторан на простору ''Београда на  води'', Вечерње новости, 26. новембар 

2014.  

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:521399-Nikao-restoran-na-prostoru-Beograda-
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