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1. Основна нaчела Устава Републике Србије (владавина права, подела власти, 

сувереност грађана, политички плурализам, световност државе, право грађана на 

покрајинску аутономију и локалну самоуправу, забрана сукоба интереса) 

2. Начела која се односе на људска и мањинска права (заштита националних 

мањина, равноправност полова, заштита држављана и Срба у иностранству, 

заштита националних мањина, основне гаранције у статусу странаца) 

3. Нечела која се односе на формална обележја државе (државни симболи, 

јединство територије, неповредивост граница) 

4. Људска и мањинска права и слободе (начела) 

5. Људска права и слободе 

6. Права припадника националних мањина 

7. Надлежност Републике Србије 

8. Народна скупштина (надлежност, састав, начин одлучивања) 

9. Председник републике 

10. Влада (надлежност, начин избора, гласање о поверењу) 

11. Државна управа 

12. Јавне службе 

13. Заштитник грађана 

14. Судство 

15. Високи савет судства 

16. Уставни суд 

17. Слободан приступ информацијама од јавног значаја 

18. Заштита података о личности 

 

ПРОПИСИ ИЗ БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1. Традиција библиотечког права у Србији 

2. Извори библиотечког права 

3. Општи интерес у библиотечко-информационој делатности 

4. Дефиниција библиотечко-информационе грађе и извора 

5. Библиотечко-информациони систем у републици Србији 

6. Систем узајамне каталогизације 

7. Оснивање и типови библиотека 

8. Органи управљања у библиотекама 

9. Матична функција 

10. Права и дужности корисника библиотечких услуга 

11. Ауторска права и библиотечка делатност  

12. Јавна библиотека, обавезно оснивање и регистар библиотека 

13. Народна библиотека Србије 

14. Библиотека Матице српске  

15. Надзор над законитошћу рада библиотека и стручни надзор 

16. Начин и поступак надзора над стручним радом библиотека 

17. Финансирање јавних библиотека 



18. Библиотека као установа заштите старе и ретке библиотечке грађе  

19. Библиотечко-инфомрациони стручњаци (услови за обављање библиотечко-

информационе делатности, стручни испит, стручна звања, стручно 

усавршавање) 

20. Именовање директора библиотеке 

21. Закон о обавезном примерку публикација (општи интерес, термини) 

22. Закон о обавезном примерку публикација (опсег, обвезници, број примерака) 

23. Закон о обавезном примерку публикација (обавезе депозитних библиотека) 

24. Закон о старој и реткој библиотечкој грађи (општи интерес) 

25. Закон о старој и реткој библиотечкој грађи (категоризација и регистри) 

26. Закон о издавању публикација 

27. Инвентарисање библиотечко-информационе грађе и извора 

28. Ревизији библиотечко-информационе грађе 

29. Обрада библиотечко-информационе грађе 

30. Отпис библиотечко-информационе грађе 
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