На основу члана 64. став 2. Закона о поштанским услугама ("Службени гласник РС",
бр. 18/05, 30/10 и 62/14),
Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА ИЗДАВАЊА
ПРИГОДНИХ ПОШТАНСКИХ МАРАКА И
ВРЕДНОСНИЦА И МОТИВА РЕДОВНИХ
ИЗДАЊА ПОШТАНСКИХ МАРАКА И
ВРЕДНОСНИЦА
(Сл. гласник РС бр. 99/15)
Основни текст на снази од 10/12/2015 , у примени од 01/01/2016

Члан 1.
Овим правилником утврђује се План издавања пригодних поштанских марака и
вредносница и мотиви редовних издања поштанских марака и вредносница , који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 2.
Пригодне поштанске марке и вредноснице се издају према Плану издавања, а редовне
поштанске марке и вредноснице према мотивима утврђеним у Плану из члана 1. овог
правилника.
Члан 3.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању
Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних
издања поштанских марака и вредносница ("Службени гласник РС", бр. 135/14, 35/15,
43/15, 62/15, 72/15, 82/15 и 90/15).
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2016. године.
Број 345-01-668/2015-07
У Београду, 26. новембра 2015. године.

Министар,
Расим Љајић, с.р.

ПЛАН ИЗДАВАЊА ПРИГОДНИХ ПОШТАНСКИХ
МАРАКА И ВРЕДНОСНИЦА
I. ПРИГОДНЕ ПОШТАНСКЕ МАРКЕ И ВРЕДНОСНИЦЕ
Издавањем пригодних поштанских марака и вредносница обележиће се значајни
јубилеји, догађаји и датуми из националне и светске историје, културе, уметности,
науке, природне лепоте и богатства наше земље и друге манифестације, као што су:
1. Српски манастири на листи културне баштине Унеска;
2. Лунарни хороскоп - Година мајмуна;
3. 125 година Српског геолошког друштва;
4. Васкрс;
5. Заштићене животињске врсте - WWF;
6. Наука;
7. Фауна;
8. Европа - Размишљај зелено;
9. Европска заштита природе;
10. XXXI Олимпијске игре - Рио де Жанеиро 2016;
11. 23. светски конгрес византолога - Београд 2016;
12. 50 година БИТЕФ-а;
13. 100-годишњица битке на Кајмакчалану;
14. 75 година од оснивања Ужичке републике;
15. Радост Европе;
16. Дан марке;
17. Божић;
18. Сећање на жртве Другог светског рата - Крагујевац 1941;
19. Музејски експонати;
20. Дечја марка;
21. Уметност.

1. Српски манастири на листи културне баштине Унеска
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака биће представљени српски
манастири који се налазе на листи културне баштине Унеска: Грачаница, Пећка
патријаршија, Високи Дечани и Богородица Љевишка.

2. Лунарни хороскоп - Година мајмуна

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обележиће се 2016. година као
Година мајмуна у лунарном хороскопу, која почиње 8. фебруара 2016. године.

3. 125 година Српског геолошког друштва
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обележиће се велики јубилеј
Српског геолошког друштва, једног од најстаријих у Европи. Чланови друштва су
били бројни истраживачи и научници, као што су Јован Жујовић, Јован Цвијић, Сава
Урошевић, Милутин Миланковић и Владимир Ласкарев. На иницијативу чланова
друштва основани су Сеизмолошки завод, Природњачки музеј, Геолошки институт,
као и друга научна друштва у Србији.

4. Васкрс
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обележиће се Васкрс, највећи
хришћански празник којим се прославља Христово васкрсење

5. Заштићене животињске врсте - WWF
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака представиће се угрожене врсте
фауне на нашем подручју и реализоваће се у сарадњи са Светском фондацијом за
природу - WWF (World Wide Fund for Nature), у циљу очувања ретких и угрожених
животињских врста.

6. Наука
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обележиће се годишњице:
- 50 година Математичке гимназије у Београду
Као школа од посебног интереса за Републику Србију, Математичка гимназија у
Београду је јединствена средња школа у нашој земљи за талентоване ученике у
области математике, информатике и природних наука. Постигнути резултати ученика
су јединствени у свету, на међународним такмичењима освојили су преко 400 медаља.
Школа је добитник Доситејеве награде, републичке награде Вук Караџић, Светосавске
награде и награде Европског покрета у Србији за допринос Европи у 2011. години.
Гимназија је примљена у Европски савет високих способности.
- 225 година Карловачке гимназије
Карловачка гимназија је најстарија српска гимназија, основана 1791. године, на
падинама Фрушке горе у Сремским Карловцима. Наставни језик је, као и у многим
другим школама тог времена, био латински, а учили су се немачки, историја,
земљопис, природне науке, антропологија, римске старине, физика, логика и моралка.
Касније је уведен и грчки језик. Данас је у овој згради филолошка гимназија у којој
постоје два смера, и то: класични језици и савремени језици (поред одабира два језика
обавезан је и латински). Бивши ђаци ове гимназије су Сима Милутиновић Сарајлија,
Димитрије Давидовић, Бранко Радичевић и Јован Стерија Поповић.

7. Фауна
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака биће представљене животињске
врсте нашег подручја.

8. Европа - Размишљај зелено
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака Србија се придружује осталим
европским поштанским операторима који сваке године штампају ове марке са истом
темом за све земље, а под покровитељством асоцијације јавних поштанских оператора
ПостЕвропа (PostEurop). Ова издања имају задатак да нагласе сарадњу земаља у
домену поштанског саобраћаја и државних филателистичких одсека, да пробуде свест
о заједничким коренима, култури и историји европских земаља и њиховим
заједничким циљевима. У 2016. години тема марака емисије Европа биће, Размишљај
зелено (Think green).

9. Европска заштита природе
Издавањем ове емисије пригодних поштанских марака биће представљене природне
лепоте наше земље.

10. XXXI Олимпијске игре - Рио де Жанеиро 2016
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака са мотивима одговарајућих
спортова обележиће се Олимпијске игре у Рио де Жанеиру.

11. 23. светски конгрес византолога - Београд 2016
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обележиће се 23. међународни
конгрес византијских студија, који ће се одржати у Београду, од 22-27. августа 2016.
године, у организацији САНУ и Српског комитета за византологију.

12. 50 година БИТЕФ-а
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обележиће се одржавање
јубиларног, Педесетог Београдског интернационалног театарског фестивала. БИТЕФ
је био и остао прозор у свет, освежавајући дах који доноси модерне театарске
тенденције из света.

13. 100 годишњица битке на Кајмакчалану
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обележиће се чувена битка на
Солунском фронту, вођена између Краљевине Србије и Краљевине Бугарске. Битка је
вођена између 12. и 30. септембра 1916. године, када је српска армија успела да заузме
врх планине Кајмакчалан, Свети Илија, на висини од 2 524 метра. Битка је остала
запамћена у историји по великом броју жртава које је претрпела српска војска и по
надморској висини на којој је вођена. Овом победом српска војска је успела да
заустави бугарску офанзиву вођену против положаја француског генерала Мориса
Сараја.

14. 75 година од оснивања Ужичке републике
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обележиће се 75 годишњица
настанка Ужичке републике, прве веће ослобођене територије у окупираној Европи у
II светском рату. Ово је била територија западне Србије и Шумадије, која се од 24.
септембра до 29. новембра 1941. године налазила под контролом
Народноослободилачког партизанског покрета. У ослобођеном Ужицу је био центар
устанка у Југославији и у њему се налазило војно и политичко руководство НОП-а -

Врховни штаб и Централни комитет КПЈ. У Ужицу је била и једина фабрика оружја у
окупираном делу Европе у којој се производило оружје за борбу против фашизма, а у
том периоду је излазио и лист "Борба".

15. Радост Европе
Издавање ове сталне емисије пригодних поштанских марака посвећено је дечјој
међународној манифестацији Радост Европе, која се сваке године одржава у Београду
почетком октобра месеца, а коју организује Дечји културни центар у Београду.
Мотиви на маркама ове емисије су одабрани дечји радови са међународног ликовног
конкурса Радост Европе који реализује Дечји културни центар у Београду.

16. Дан марке
Издавањем ове серије пригодних поштанских марка и вредносница обележиће се Дан
поштанске марке. Први Дан марке прослављен је у Аустрији 1935. године, а прво
издање поштанских марака у Србији, под називом Дан марке, обележено је 31. октобра
1989. године.

17. Божић
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака и вредносница обележиће се
Божић, један од највећих хришћанских празника, којим се прославља рођење
Христово.

18. Сећање на жртве Другог светског рата - Крагујевац 1941.
Издавањем ове серије пригодних поштанских марка и вредносница обележиће се 75
годишњица од масакра (Крагујевачки октобар) који су починиле јединице нацистичке
Немачке над цивилним становништвом Крагујевца и околних села, 19, 20. и 21.
октобра 1941. године. У овом злочину је стрељано, према новијим историјским
подацима, 2.796 становника Крагујевца и околних места, а међу њима је било и 300
крагујевачких ученика и петнаесторо деце, старости између 8 и 15 година. У спомен на
жртве стрељања простор крагујевачких Шумарица је претворен у спомен-парк. У
оквиру комплекса налази се 10 споменика подигнутих на хумкама стрељаних, а први
од њих, назван Споменик бола и пркоса, подигнут је 1959. године.

19. Музејски експонати
Издавањем ове емисије марака и вредносница представиће се одабрани експонати из
богатих фундуса наших националних музеја.

20. Дечја марка
Издавање ове серије пригодних поштанских марка и вредносница има за циљ да се
подстакне интересовање најмлађе популације за поштанске марке и временом
обезбеди подмладак у филателији и колекционарству. Ове марке, осим забавних, имају
и едукативне и васпитне садржаје у анимираном облику. Цртежом прилагођеним деци
биће приказане поједине теме о којима деца иначе уче у школама, као што су: познати
научници и појаве које они изучавају, историјске личности и догађаји, спортски
јунаци, кућни љубимци и однос према њима и јунаци из познатих бајки.

21. Уметност
Издавањем ове серије пригодних поштанских марака и вредносница обележиће се
годишњице рођења следећих великана:
- 125 година од рођења Станислава Винавера
Станислав Винавер (Шабац 1891 - Нишка Бања 1955) је српски песник и преводилац,
сатиричар, новинар, књижевник и есејиста. Био је припадник групе нових
модернистичких српских књижевника и као песник и есејиста, утемељивач
експресионистичког покрета. Написао је Манифест експресионистичке школе, а међу
најпознатијим делима су и: Збирка симболистичке поезије Мјећа, Приче које су
изгубиле равнотежу, Мисли, Варош злих волшебника, Громобран свемира, Чувари
света, Икаров лет, Ратни другови, Европска ноћ, Језик наш насушни и Заноси и пркоси
Лазе Костића. Винавер је први превео Хашековог Доброг војника Швејка, Раблеов
Гаргантуу и Пантагруела, Керолову Алису у земљи чуда и Твенове Доживљаје Тома
Сојера.
- 125 година од рођења Лајоша Зилахија
Лајош Зилахи (Нађсалонта, Трансилванија 1891 - Нови Сад 1974) је мађарски писац и
драматург. Један је од водећих, ако не и најчитанији прозни мађарски аутор двадесетог
века. Неколико његових романа је преведено на десетине језика, а најпознатија дела
су: Арарат, Самртно пролеће, Кад душа замире, Заробљеници, Вода нешто носи, Два
затвореника, Дезертер, Освета оружја, Бесан анђео и Пурпурни век.
- 125 година од рођења Михаила Булгакова
Михаил Афанасјевич Булгаков (Кијев 1891 - Москва 1940) је руски писац, драматург и
позоришни редитељ. Писао је на руском језику. Аутор је великог броја приповедака,
прича, фељтона, позоришних комада, драматизација, филмских сценарија и оперских
либрета. Најпознатија дела су: романи Мајстор и Маргарита, Живот господина де
Молијера, Позоришни роман, Бела Гарда, Копито инжењера, драме Дани Турбинових,
Бег, Робовање лицемера или Молијер, Адам и Ева, Батум, Последњи дани или
Пушкин, Приглупи Журден, комедије Зојкин стан, Иван Васиљевич и циклус прича
Белешке младог лекара.
- 125 година од рођења Тина Ујевића
Аугустин Тин Ујевић (Вргорац 1891 - Загреб 1955) је један од највећих југословенских
и хрватских песника. Аугустин Тин Ујевић је био оригиналан таленат, снажан и
плодан стваралац, песник снажног сензибилитета и префињеног укуса, критичар,
есејиста и фељтониста. Он је својим присуством у књижевности између I и II светског
рата живо утицао на њен ток и развој и био је добар зналац више страних језика.
Преводио је М. Пруста, Рембоа, Поа. Најзначајнија дела су му: Лелек себра, Колајна,
Два главна богумила, Недјеља малољетних, Ауто на корзу, Ојађено звоно, Људи за
вратима гостионице, Скалпел каоса, Жедан камен на студенцу, као и песме:
Свакидашња јадиковка, Колајна, Мисао на њу, Високи јаблани, Одлазак и Опроштај.
- 150 година од рођења Василија Кандинског
Василиј Кандински (Москва 1866 - Неј на Сени 1944) је руски сликар који је поседовао
врло високу сликарску интелигенцију и имао истанчан осећај за боје и форме. Свим је
бојама дао дубљи унутрашњи значај и асоцијације па их је стављао поред супротних

боја. Основао је групу Плави јахач и аутор је веома утицајне књиге О духовности у
уметности. Прошао је дуг сликарски пут од експресионизма, апстракције и
конструктивизма са геометријским сликама. Слично као у музици делио је своја дела у
три категорије: импровизацију, импресију и композицију. Његова дела спадају у
уметнички покрет данас познат као апстрактни експресионизам (Фуга, Амазонка на
коњу, Јесен у Мурнау, Нина Кандински, Јесен у Бајерну, Бела линија, Импровизација
209, Композиција X).
- 175 година од рођења Лазе Костића
Лаза Костић (Ковиљ 1841 - Беч 1910) је српски књижевник, песник, новинар, драмски
писац, преводилац и естетичар, један је од најзначајнијих књижевника српског
романтизма. Писао је: лирске и епске песме; баладе и романсе; приповетке: Чедо
вилино, Махараџа и Мученица; три драме: Максим Црнојевић, Пера Сегединац,
Ускокова љуба или Гордана; естетичку расправу Основа лепоте у свету с особеним
обзиром на српске народне песме; философски трактат Основно начело; Критички
увод у општу философију и велику монографију О Јовану Јовановићу Змају (Змајови),
његовом певању, мишљењу и писању и његовом добу. Међу најпознатијим делима су
му Међу јавом и мед сном, као и Santa Maria della Salute. Значајни су и његови преводи
Шекспира: Хамлет, Ромео и Јулија и Ричард III.
- 175 година од рођења Антоњина Дворжака
Антоњин Дворжак (Нелахозевес 1841 - Праг 1904) је чешки композитор и диригент
романтичне музике. Успешно је комбиновао народну музику са симфонијском и
камерном музиком. Стварао је симфоније (најпознатија је у е-молу Симфонија Новог
Света), опере (Русалка, Јакобин, Ђаво и Каћа) симфонијске поеме, песме, увертире,
оркестарске композиције, камерну музику као и концерте за виолину, виолончело,
клавир и оркестар, Хумореску и Словенске игре. Дворжак је био следбеник
неоромантизма и један је од твораца чешке националне школе.
- 225 година од рођења Симе Милутиновића Сарајлије
Симеон Милутиновић - Сима Сарајлија (Сарајево 1791 - Београд 1847) је био српски
песник. У Немачкој је слушао филозофију и упознао се са угледним немачким
књижевницима (Гете) и том приликом је штампао свој еп Сербијанку. По повратку је
постао Његошев васпитач на Цетињу, а касније цариник, полицајац, секретар
министарства и члан апелације. Бавио се писањем стихова, политиком,
историографијом, лингвистиком. Остала важнија дела су: епске песме Тројебратство и
Тројесестарство, драма из историје Црне Горе Дика црногорска, трагедија Обилић,
једна збирка лирских песама и два историјска списа: Историја Србије, која обухвата
само време од 1813-1815. године и Историја Црне Горе од давних до новијег времена.

II. МОТИВИ РЕДОВНИХ ИЗДАЊА ПОШТАНСКИХ
МАРАКА И ВРЕДНОСНИЦА
1. МИХАЈЛО ПУПИН

Михајло Пупин (1854-1935) је српски научник, физичар, проналазач, професор на
Универзитету Колумбија, носилац југословенског одликовања Бели орао Првог реда,
добитник Пулицерове награде за аутобиографско дело, као и многих научних награда
и признања. Пупин је био члан Српске краљевске академије, члан Америчке академије
наука и почасни доктор на 18 универзитета.

2. РАДОМИР ПУТНИК

Радомир Путник, српски војсковођа, војвода, начелник Главног генералштаба Војске
Краљевине Србије у Првом светском рату, рођен је у Крагујевцу 1847. године а умро
је у Ници 1917. године. У првом светском рату је организовао одбрамбени план српске
војске која је у Церској бици нанела први пораз Централним силама. После победе у
Колубарској бици, војсковођа Радомир Путник је био надалеко познат, по тактици и
ратној вештини.

3. ЖИВОЈИН МИШИЋ

Живојин Мишић је био српски и југословенски војвода. Рођен је 1855. године у
Струганику а умро је 1921. године у Београду. Учествовао је у свим српским ратовима
од 1876. до 1918. године. Командовао је српском Првом армијом у Колубарској бици,
а приликом пробоја Солунског фронта био је начелник Врховне команде.

4. МИЛУНКА САВИЋ ГЛИГОРОВИЋ

Милунка Савић Глигоровић је била српска хероина Балканских ратова и Првог
светског рата, добровољац, наредник у најелитнијем Другом пуку српске војске "Књаз
Михајло" и жена са највише одликовања у историји ратовања. Рођена је 1890. године у
Копривници а умрла је 1973. године у Београду. Због неизмерне храбрости французи
су је прозвали "српска Јованка Орлеанка". Она је једина жена у свету која је
одликована француским орденом Ратни крст са златном палмом, а добила је и два
француска ордена Легије части, медаљу "Милош Обилић" и Карађорђеву звезду са
мачевима.

5. НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ

Надежда Петровић је позната српска сликарка, рођена у Чачку 1873. године а умрла у
Ваљеву 1915. године. Била је добровољац - болничарка у Првом светском рату и
Првом балканском рату и једна од оснивача "Кола српских сестара", уметничког
друштва "Лада" и прве југословенске колоније (Сићево и Пирот, 1905. године). У њену
част у Чачку се од 1960. године, одржава сликарско бијенале под називом "Меморијал
Надежде Петровић".

