





	Sl.glasnik RS, br. 59_2021.pdf
	НАРОДНА СКУПШТИНА
	2538 Закон о националној бази података за спречавање и борбу против тероризма

	2539 Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту ради гасификације Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин–Бољевац–Рготина– Неготин–Прахово

	2540 Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац–Врање

	2541 Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд–Ваљево–Лозница

	2542 Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2020. годину

	2543 Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године

	2544 Закључак поводом разматрања Извештаја о спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2020. годину

	2545 Закључак поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2020. годину


	ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
	2546 Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Колумбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону


	ВЛАДА
	2547 Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета на територији Републике Србије

	2548 Уредба о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

	2549 Уредба о изменама и допуни Уредбе о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу

	2550 Одлука о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење oквирног документа за издавање зелених обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту

	2551 Одлука о образовању Радне групе за припрему Предлога стратегије заштите података о личности са Акционим планом

	2552 Одлука о измени Одлуке о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина–Пожега

	2553 Одлука о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања

	2554-2605 Решења о разрешењима, именовањима и постављењима

	2606 Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2021. годину

	2607 Решење о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Сибница” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2021. годину

	2608 Решење о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2021. годину

	2609 Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2020. годину

	2610 Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

	2611 Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника основних производа шумарства – дрвних сортимената Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”

	2612-2613 Решења о употреби средстава тeкуће буџетске резерве


	МИНИСТАРСТВА
	2614 Правилник о изменама и допунама Правилника о начину коришћења тахографа

	2615 Правилник о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

	2616 Правилник о изменама и допунама Правилника о легитимацији

	2617 Правилник о изменaма Правилника о условима за издавање дозволе за рад Агенције за привремено запошљавање и полагање стручног испита за рад те агенције

	2618 Упутство о начину утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине

	2619 Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2021/2022. годину


	ПРАВОСУЂЕ
	2620-2627 Одлуке о престанку судијске функције

	2628 Одлука о престанку функције заменику Тужиоца за организовани криминал


	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
	2629 Одлука о изменама Одлуке о адекватности капитала банке

	2630 Одлука о измени Одлуке о извештавању банака

	2631 Одлука о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака


	ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	2632 Индекси потрошачких цена за мај 2021. године

	2633 Исправка Правилника о организацији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање


	ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
	2634 Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби

	2635 Малопродајне цене дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

	2636 Малопродајне цене дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад

	2637 Малопродајне цене дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

	2638 Малопродајне цене дуванских прерађевина, Have Stars д.о.о. Нови Пазар


	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
	2639 Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој”, Лозница

	2640 Решење о именовању директора Комуналног јавног предузећа „Наш дом”, Лозница
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