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Преглед Сви бројеви

ЗАКОНИ И ДРУГИ ОПШТИ ПРОПИСИ И АКТИ

Влада

УРЕДБА о условима које мора да испуњава здравствена установа за пружање угоститељских услуга трећим лицима

УРЕДБА о изменама Уредбе о продаји меркантилне пшенице рода 2011. године

ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије 05 број 424-1683/2012

ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије 05 број 424-1684/2012

ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање

ОДЛУКА о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији

ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за утврђивање предлога пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије

Републике Србије

РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству за инфраструктуру и енергетику

РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству за инфраструктуру и енергетику

РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству за инфраструктуру и енергетику

РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству за инфраструктуру и

енергетику

РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Лесковцу

РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Лесковцу

РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Трстенику

РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Трстенику

РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању представника државног капитала у Управном одбору Акционарског друштва за производњу петрохемијских производа,

сировина и хемикалија ХИП Петрохемија а.д. Панчево – у реструктурирању

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2012. годину

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2011. годину

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Oдлуку о спровођењу дела поступка који претходи именовању директора Јавног предузећа „Службени гласник”

Министарствa

ПРАВИЛНИК о начину подношења пореске пријаве електронским путем

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

ПРАВИЛНИК о професионалним ватрогасним јединицама локалне самоуправе

ПРАВИЛНИК о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса

ПРАВИЛНИК о програму, начину и трошковима полагања посебног стручног испита за инспектора безбедности пловидбе

ПРАВИЛНИК о изгледу службене легитимације инспектора безбедности пловидбе

ПРАВИЛНИК о условима за производњу лекова, садржају обрасца дозволе за производњу лека и Регистру издатих дозвола за производњу лекова

ПРАВИЛНИК o садржини и начину вођења именика извршитеља и заменика и именика ортачких друштава извршитеља

ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини легитимације извршитеља и заменика извршитеља

ПРАВИЛНИК о облику, изгледу и величини штамбиља извршитеља

ПРАВИЛНИК о условима и начину одржавања конкурса, саставу и начину рада комисије која спроводи конкурс за именовање извршитеља

ПРАВИЛНИК о општим условима за закључивање уговора о осигурању извршитеља

ПРАВИЛНИК о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије

Народна банка

ОДЛУКА о измени Одлуке о условима и начину обављања своп куповине и своп продаје девиза између Народне банке Србије и банака

ОДЛУКА о измени Одлуке о условима и начину обављања спот куповине и спот продаје девиза између Народне банке Србије и банака

УПУТСТВО о измени и допуни Упутства за обављање аукцијске спот/своп куповине/продаје девиза између Народне банке Србије и банака

Уставни суд

ОДЛУКА Уставног суда број IУз-564/2011, са издвојеним мишљењем

Агенције, управе, заводи, ревизор, комисије

Службени гласник 018/2012
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