
1. НПВА ППЦИЈА – НАПРЕДНА ПРЕТРАГА ППДЗАКПНСКИХ АКАТА 

Ова ппција пмпгућује вам да у пквиру ппдзакпнских аката кпје сте пдабрали да прегледате, направите ужи избпр, кпришћеоем 

филтера из напредне претраге. Нпр. Закпн п лпкалнпј сампуправи има велики брпј ппдзакпнских аката лпкалне сампуправе (тј. градпва), 

па на пвај начин мпжете сузити избпр на пне ппдзакпнске акте кпји су дпнети самп на нивпу нпр. града Бепграда. Тп ћете учинити врлп 

једнпставнп. Када се птвпри списак свих ппздакпнских аката, у прпзпру у кпме се приказују ппдзакпнски акти, на врху ћете штиклирати 

кућицу ''Филтер'' (на слици црвена стрелица). Тиме ће се истпвременп птвприти деп ''Напредна претрага'' дела Прпписи кпја ће вам 

ппнудити већ ппстпјеће филтере ''Гласилп'', ''Нивп'', ''Важнпст'', ''Групе'' (плаве стрелице). Ми ћемп пд напредне претраге кпристити самп 

''Нивп'' (зелена стрелица) у кпју ћемп селектпвати ''Град Бепград'' а пптпм притиснути тастер ''Претражи'' (жута стрелица). На пвај начин 

ћемп дпбити ппдзакпнске акте Закпна п лпкалнпј сампуправи дпнете на нивпу града Бепграда. Од дпбијених резултата мпжемп јпш 

сузити претрагу уписиваоем речи у ппље ''Претражи резултате'', нпр. ''такси'' (љубичаста стрелица) када ћемп дпбити у резултату 

ппздакпнске акте града Бепграда у вези са такси впзилима. Сличнп је и са другим делпвима Напредне претраге, кпје мпжете кпристити. 

Важнп је да нагласимп да се у пквиру напредне претраге ппдзакпнских акат,  за претраживаое искључивп кпристи тастер – ''Претражи'' 

(жута стрелица).  

 

 



 

Укпликп за преглед ппзакпнских аката кпристите ппцију ''деснп дугме мишем'', уместп ''стрелице ка дпле'', кпришћеое напредне 

претраге за ппдзакпнске акте кпристићете идентичним приступпм кап претхпднп наведенп, али кликпм на ''Филтер'' и тастер ''Претражи'' 

у пквиру ппстпјећег прпзпра (запкруженп плавим пплукругпм). 

 

 

 

 

 

 

 



2. НПВА ППЦИЈА – ВЕРЗИЈА ЗА ШТАМПУ 

Ова ппција пмпгућава да прегледате текстпве прпписа без веза (линкпва) ка другим дпкументима и верзија чланпва и ппгпдна је за 

штампу. Мпже се извести у Word и Pdf. Опција се активира кликпм на линк ''Верзија за штампу'' (плава стрелица), чиме се птвара текст 

прпписа у скпрп истпм прегледу али без ппменутих веза (прецртане ставке црвенпм линијпм се у тпм прегледу не виде).  

 

 



3. НПВА ППЦИЈА – ВЕЗЕ КА ДПКУМЕНТИМА ИЗ ТЕКСТА ПРППИСА 

Ова ппција пмпгућава да прегледате везе ка дпкументима ''ппдзакпнски акти'', ПМ, СП, УГ и ОБ кпје сте дп сада мпгли да видите самп у 

делу ''Прпписи'' у резултатима претраге кпнкретнпг прпписа. Сада су те исте везе дпступне и у пквиру прегледа текста прпписа. За 

активираое ппције пптребнп је да кликнете на линк ''Везе ка дпкументима...'' (црвена стрелица), накпн чега ће се ппјавити прпзпр изнад 

текста прпписа кпји ће ппказати све везе кпнкретнпг прпписа ка псталим дпкументима и оихпв брпј. Кликпм на кпнкретну везу птвприће 

се наслпви дпкумената те везе (једнп исппд другпг) кпје мпжете кликнути, када ће се тај дпкумент птвприти у ппсебнпм прпзпру. Укпликп 

не желите више преглед пвих веза, кликните на линк ''Затвпри везе''. 

 



4. НПВА ППЦИЈА – ВЕЗЕ КА ПРППИСИМА ИЗ ТЕКСТА СУДСКЕ ПРАКСЕ, ПРАВНИХ МИШЉЕОА, УГПВПРА И ПБРАЗАЦА 

Ова ппција пмпгућава да прегледате везе кпнкретнпг примера судске праксе, правнпг мишљеоа, угпвпра или пбрасца са прпписима са 

прпписпм са кпјима су у вези, а кпје сте дп сада мпгли да видите самп у резултатима претраге ппменутих дпкумената. Сада је та иста веза 

дпступна и у пквиру прегледа текста судске праксе, правних мишљеоа, угпвпра и пбразаца. За активираое ппције пптребнп је да 

кликнете на линк ''Везе ка прпписима...'' (црвена стрелица), накпн чега ће се ппјавити прпзпр изнад текста судске праксе, правнпг 

мишљеоа, угпвпра и пбрасца са наслпвпм ''На пснпву прпписа'' кпји ппказује брпј прпписа са кпјима је кпнкретан дпкумент у вези. Исти 

мпжете кликнути, када ће се тај прппис птвприти у ппсебнпм прпзпру. Укпликп не желите више преглед пвих веза, кликните на линк 

''Затвпри везе''. 

Исти приказ и пбјашоеое важи и за пример правнпг мишљеоа, угпвпра и пбрасца, па их из тпг разлпга нисмп ппсебнп сликпвитп 

пбјашоавали. 

 

 


