
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 12 

2018.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно објављује 
Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном информационо-
документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, 
могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
 
Из наше базе која садржи преко 118.000 прописа, за свега неколико минута може се добити 
како важећи тако и неважећи пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као 
што се може добити и телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296,  363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104   
      
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења  
                                                             (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
                             
Технички уредник:   Јелена Васиљевић, организатор пријема и евиденције захтева                      

корисника 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Лепосава Милановић, оператер припреме података  

                                  Радмила Тубин-Михајловић, организатор пријема и евиденције 
                                  захтева корисника 

                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

Лектор:                  Смиља Богдановић 
Коректор:              Јелена Васиљевић 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 
 
ШТАМПА:  УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
Бeоград, Немањина 22-26 

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа 

oбјављених у службеним  гласилима Републике 
Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. Листа најчитанијих књига 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Судан, на нерезиденцијелној основи, са седиштем у Каиру, Драгана 

Бисенића, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Судан, на нерезиденцијелној основи, са седиштем у Каиру, 

Југослава Вукадиновића, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

– сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава Западне 

Африке (ECOWAS), са седиштем у Абуџи, Јована Марића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије – сталног представника Републике Србије при Економској заједници држава 

Западне Африке (ECOWAS), са седиштем у Абуџи, Ђуре Ликара, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Јужноафричкој Републици, Горана Вујичића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 93/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Кнежевини Андори, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мадриду, Данка 

Прокића, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Кнежевини Андори, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мадриду, 

Катарине Лалић Смајевић, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2018 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, 

Ивана Живковића, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Најробију, Драгана Жупањевца, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 

Аутентично тумачење одредбе члана 22. Закона о општем управном поступку 

(Службени гласник РС, број 18/16), Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 



 Уредба о извозу и увозу робе која би се могла користити за извршење смртне казне, 

мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2018 

 

Уредба о условима и поступку отварања и затварања граничних прелаза, њиховој 

категоризацији, радном времену и начину преласка преко државне границе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 98/2018 

 

Уредба о условима за одређивање привременог граничног прелаза, Службени гласник 

Републике Србије бр. 98/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о пријему у професионалну војну службу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 98/2018 

 

Уредба о ближим условима за успостављање електронске управе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о организационим и техничким стандардима за одржавање и унапређење 

Јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе и повезивање 

органа на ту мрежу, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о начину вођења Метарегистра, начину одобравања, суспендовања и укидања 

приступа сервисној магистрали органа и начину рада на Порталу еУправа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о начину рада Портала отворених података, Службени гласник Републике 

Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о условима и поступку пријема на службу у Војсци Србије и Министарство 

одбране професионалних припадника Војске Србије, кадета и државних службеника и 

намештеника, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о начину и поступку пријема цивилних лица на службу у Војсци Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике 

Палау, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Одлука о престанку функције председника Врховног касационог суда, Драгомира 

Милојевића, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2018  

 

Одлука о допунама Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању 

прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије 

врши надзор, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Правилник о кућном реду у центру за азил и другом објекту за смештај тражилаца 

азила, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2018 



Правилник о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о 

промени пола, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о издавању извода из матичних књига намењених 

иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и 

обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи, Службени гласник Републике 

Србије бр. 103/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу 

потврде о смрти, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Правилник о садржају и изгледу печата и посебних ознака и начину уноса података о 

уласку и изласку и о одбијању уласка и изласка, као и о другим подацима од значаја за 

граничну проверу у путну исправу, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2018 

 

Правилник о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и 

другим обрасцима који прате извоз и увоз робе која би се могла користити за извршење 

смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или 

кажњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2018 

 

Упутство о Методологији за спровођење анализе ризика од корупције у Министарству 

унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Решење о стављању на листу означених лица, Службени гласник Републике Србије бр. 

101/2018 

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Солуну, Република Грчка, 

Синише Павића, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018  

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република 

Италија, Небојше Вушуровића, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република 

Италија, Радмиле Селаковић, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Акционог плана за спровођење 

иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018–2020. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2018 

 

Стратегија супротстављања ирегуларним миграцијама у Републици Србији за период од 

2018. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2018 

        

                                                                                                                                                                                                            

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској 

сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских 

података и података о регистрованим возилима, са Споразумом о спровођењу 



Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној 

Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о 

регистрованим возилима, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 15/2018 

 

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства спољних послова и међународне сарадње Уније Комора, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2018 

 

Меморандум о разумевању о успостављању механизма политичких консултација 

између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних 

послова Доминиканске Републике, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 15/2018 

 

Меморандум о разумевању између Дипломатске академије Министарства спољних 

послова Републике Србије и Института за дипломатске студије Министарства спољних 

послова Арапске Републике Египат о међусобној сарадњи, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2018 

 

Меморандум о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и Министарства 

правде Краљевине Мароко, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 15/2018 

 

Меморандум о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и Министарства 

правде Републике Азербејџан, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 15/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 

Пречишћен текст Пословника о раду Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

  

Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне Покрајине Војводине 

за 2019. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама Одлуке о Градској управи Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 103/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 103/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 109/2018 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Царински закон, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о царинској служби, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини, Службени гласник Републике 

Србије бр. 95/2018 

 

Закон о измени Закона о републичким административним таксама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о дувану, Службени гласник Републике Србије бр. 

95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Службени гласник Републике Србије 

бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 



Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за 

измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о 

кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – 

Нови Пазар – Тутин (II фаза), Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. 

Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, 

ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног 

предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на 

територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са 

Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о измени и допунама Закона о привредним друштвима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о стечају, Службени гласник Републике Србије бр. 

95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о улагањима, Службени гласник Републике Србије 

бр. 95/2018 

 

Закон о допуни Закона о комуналним делатностима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и 

водова, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 

95/2018 

 

Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Службени 

гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим 

организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о водама, Службени гласник Републике Србије бр. 

95/2018 

 

Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 



Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-

топионичарског басена РТБ Бор д.о.о. Бор, Службени гласник Републике Србије бр. 

95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним 

поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње 

система за транспорт природног гаса „Јужни ток“, Службени гласник Републике Србије 

бр. 95/2018 

 

Исправка Закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke 

Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. 

Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по 

задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за 

изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком 

Србијом, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом, Службени 

гласник Републике Србије бр. 93/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 

у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Уредба о класама путничких бродова, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2018 

 

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 97/2018 

 

Уредба о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног 

износа као увећања уз пензију, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 

у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2018 

 

Уредба о утврђивању Превентивног акционог плана ради обезбеђивања сигурности 

снабдевања природним гасом, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018 

 

Уредба о утврђивању Кризног плана ради обезбеђења сигурности снабдевања 

природним гасом, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018 

 

Уредба о измени Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018 

 

Уредба о раду и мрежи радарских центара у систему одбране од града и утврђивању 

локације радарских центара и заштитних зона тих центара, као и врстама ограничења 

која се могу увести у заштитним зонама, Службени гласник Републике Србије бр. 

102/2018 

 

Уредба о категоризацији и поступку унапређења објеката у којима се послује храном 

животињског порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018 



Уредба о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења 

туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о утврђивању подручја „Луковска бања“, Службени гласник Републике Србије 

бр. 104/2018 

 

Уредба о проглашењу Споменика природе „Тупижничка леденица“, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о проглашењу Споменика природе „Пећински систем Самар“, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама 

на територији Републике Србије за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 104/2018 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове 

инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или 

порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у 

јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или 

порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2018 

 

Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2019. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2018 

 

Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2019. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о условима отварања и начину вођења девизних рачуна 

резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената, Службени гласник 

Републике Србије бр. 96/2018 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 

Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 

96/2018 

 

Одлука о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном 

поштанском саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2018 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 5. став 4. 

Закона о порезима на имовину (Службени гласник РС, број 26/01), није у сагласности са 

Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Одлука о утврђивању листе репрезентативних услуга повезаних са платним рачуном, 

Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 



Одлука о утврђивању прегледа услуга и накнада повезаних с платним рачуном, 

Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Одлука о утврђивању изгледа и садржаја извештаја о наплаћеним накнадама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Одлука о садржини и начину достављања и објављивања података о накнадама које 

пружаоци платних услуга наплаћују корисницима платних услуга, Службени гласник 

Републике Србије бр. 99/2018 

 

Одлука о почетном капиталу, капиталу и капиталном захтеву оператора платног 

система, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Одлука о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање 

дозволе за рад платног система и сагласности на измене и допуне правила рада платног 

система, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Одлука о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос 

електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Одлука о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Одлука о измени Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано 

снабдевање, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о контроли државне помоћи, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање 

јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и 

ванбилансних ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно 

за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на 

одређену робу, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа 

за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2019. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 105/2018 

 



Правилник о изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2018 

 

Правилник о начину и условима електронске размене података између Агенције за 

привредне регистре, државних органа и Народне банке Србије ради спровођења 

евидентирања стварних власника, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Правилник о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних 

власника Регистрованог субјекта, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Правилник о условима за поступке и технолошка решења који се користе током 

поузданог електронског чувања документа, Службени гласник Републике Србије бр. 

94/2018 

 

Правилник о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким 

условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник Републике Србије бр. 

95/2018 

 

Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница 

и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница, Службени гласник 

Републике Србије бр. 96/2018 

 

Правилник о начину вођења Регистра лица овлашћених за обављање послова извоза и 

увоза наоружања и војне опреме, брокерских услуга и техничке помоћи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 96/2018 

 

Правилник о обрасцима сагласности за безбедносну проверу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 96/2018 

 

Правилник о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и 

другим обрасцима који прате извоз и увоз наоружања и војне опреме, Службени 

гласник Републике Србије бр. 96/2018 

 

Правилник о начину издавања дозволе за извоз и увоз наоружања и војне опреме по 

посебној процедури, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2018 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског 

порекла и хране за животиње која се увози за 2018. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 98/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције 

у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и 

производа рибарства, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2018 

 

Правилник о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и 

листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о 

улову, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2018 

 

Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о 

условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора 

код Управе за трезор, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 



Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, 

учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним 

елементима плана инспекцијског надзора у области ветеринарске инспекције, Службени 

гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Правилник о изгледу и садржини обрасца дозволе за повремени превоз и обрасца 

дозволе за наизменични превоз, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора 

Републике Србије, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и 

о начину извештавања о коришћењу, односно инвестирању средстава, Службени 

гласник Републике Србије бр. 101/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем, Службени гласник Републике Србије бр. 

101/2018 

 

Правилник о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2018 

 

Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних 

газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног 

газдинства, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018  

 

Правилник о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално 

оспособљавање возача, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018  

 

Правилник о изменама Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2018  

 

Правилник о воћним соковима и одређеним сродним производима намењеним за 

људску употребу, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Правилник о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и 

другим обрасцима који прате извоз и увоз робе двоструке намене, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за заштиту 

високих објеката од пожара, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о прехрамбеним и здравственим 

изјавама које се наводе на декларацији хране, Службени гласник Републике Србије бр. 

103/2018 

 

Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење хелидрома, 

Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 



Правилник о Списку корисника јавних средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 105/2018 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области геологије и рударства, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2018 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области електроенергетике, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2018 

 

Упутство о попуњавању образаца за извештавање о кредитним пословима са 

иностранством, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018  

 

Наредба о изменама Наредбе о мерама за очување и заштиту рибљег фонда, Службени 

гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда ревизије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 100/2018 

 

Програм за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 105/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) 

Земун – фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2018 

 

Закон о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње 

обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код 

Остружнице – Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју 

представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, 

као зајмодавца, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

15/2018 

 

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма 

Народне Републике Кине, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 15/2018 

 

Закон о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш–

Димитровград од 31. јануара 2018. године између Републике Србије и Европске 

инвестиционе банке, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

15/2018 

 

Споразум између Републике Србије и Републике Мјанмарске Уније о реципрочном 

давању у закуп непокретности намењених смештају дипломатско-конзуларних 

представништава, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

15/2018 

  



Меморандум о разумевању о сарадњи у области иновација, иновативне дигитализације 

и трансфера технологије између Владе Републике Србије – Кабинета министра 

задуженог за иновације и технолошки развој и Канцеларије потпредседника Владе 

Словачке Републике за инвестиције и информатизацију, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 15/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2019. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

 

Покрајинска скупштина одлука о Годишњем програму коришћења средстава из 

Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2019. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из 

Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из 

Буџетског фонда за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне Покрајине Војводине 

у 2019. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018   

 

Измене и допуне Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике 

буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 59/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о постављању система јавних бицикала на територији града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 103/2018 

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на 

територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину, Службени 

лист Града Београда бр. 108/2018 

 

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину, Службени лист Града 

Београда бр. 108/2018 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на 

коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има 

посебна својинска овлашћења, Службени лист Града Београда бр. 109/2018 

 



Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права 

својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења, 

Службени лист Града Београда бр. 109/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 109/2018 

 

Одлука о допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 109/2018 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности, Службени 

лист Града Београда бр. 109/2018 

 

Одлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина, 

Службени лист Града Београда бр. 117/2018 

 

Одлука о буџету Града Београда за 2019. годину, Службени лист Града Београда бр. 

118/2018 

 

Одлука о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и 

одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. 

години, Службени лист Града Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о допуни Одлуке о одређивању зона на територији Града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на 

територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси, Службени лист Града Београда бр. 

118/2018 

 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта, Службени лист Града Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналном реду, Службени лист Града Београда 

бр. 118/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналној полицији, Службени лист Града 

Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о допуни Одлуке о постављању система јавних бицикала на територији Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 118/2018 

 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, Службени лист Града 

Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на 

територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката на 

територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 118/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту, Службени лист 

Града Београда бр. 118/2018 

 

Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације 

на територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 104/2018 

 

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима, Службени лист 

Града Београда бр. 108/2018 

 

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије 

потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке 

централизованих јавних набавки, Службени лист Града Београда бр. 114/2018 

 

Измена Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, 

Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град, 

Службени лист Града Београда бр. 109/2018 

 

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 118/2018 

 

 

  

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском 

превозу и тахографима, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о измени Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2018 



Аутентично тумачење одредаба члана 37. ст. 1–3, став.4 тачка 4) и члана 147. Закона о 

раду (Службени гласник РС, број 24/05), Службени гласник Републике Србије бр. 

95/2018 

 

Уредба о престанку важења Уредбе о начину остваривања заштите података за лекове 

који се употребљавају у хуманој медицини и ближим условима за прихватање 

референтног лека у поступку издавања дозволе за лек са скраћеном документацијом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на 

привременим или покретним градилиштима, Службени гласник Републике Србије бр. 

98/2018 

  

Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 

Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2018 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за 

процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика 

и посебним елементима плана инспекцијског надзора из делокруга санитарне 

инспекције, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у здравственој инспекцији, 

санитарној инспекцији и инспекцији за лекове и медицинска средства, психоактивне 

контролисане супстанце и прекурсоре, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Правилник о смерницама добре праксе у дистрибуцији медицинских средстава, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о садржају дозволе за стављање лека у промет, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају захтева и документације, као 

и начину добијања дозволе за стављање лека у промет, Службени гласник Републике 

Србије бр. 94/2018 

 

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, Службени 

гласник Републике Србије бр. 96/2018 

 

Правилник о обустављању и повлачењу, као и о техничкој процени медицинског 

средства на тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 99/2018 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, Службени 

гласник Републике Србије бр. 101/2018 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при коришћењу опреме за рад, Службени гласник Републике Србије бр. 

101/2018 

 

Правилник о производњи медицинских средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 102/2018  

 

Правилник о праћењу медицинских средстава на тржишту, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2018  

 

Правилник о оглашавању медицинског средства, Службени гласник Републике Србије 

бр. 102/2018  

 

Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2018  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на 

примарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 

103/2018 

 

Правилник о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која 

се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о садржају и начину издавања обрасца 

извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 106/2018 

 

Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 

даваоцима здравствених услуга за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 106/2018 

 

Исправка Правилника о промету на мало медицинских средстава у специјализованим 

продавницама, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2018 

 

Исправка Правилника о оглашавању медицинског средства, Службени гласник 

Републике Србије бр. 105/2018 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за 

јануар, фебруар и март 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2018 

 

Закључак Владе Републике Србије о утврђивању Националног акционог плана 

запошљавања за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2018 

 

Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2018 

 

Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 98/2018 

 



План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 

2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2018 

  

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2018. до 

2022. године са Акционим планом за њено спровођење, Службени гласник Републике 

Србије бр. 96/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 56/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од 

малигних болести у Аутономној Покрајини Војводини за 2019. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја 

менталних поремећаја развојног доба у Аутономној Покрајини Војводини за 2019. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Прогаму унапређивања лечења стерилитета 

биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплементационом генетском 

дијагностиком у Аутономној Покрајини Војводини за 2019. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму јавног здравља за територију 

Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 60/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о остваривању материнског додатка за незапослене 

мајке за треће или четврто дете, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

60/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне Покрајине 

Војводине за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2018 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава 

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова, за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној 

Покрајини Војводини у 2018. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 56/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Службени 

лист Града Београда бр. 103/2018 

 

Одлука о оснивању Установе социјалне заштите „Прихватилиште за децу Београда“, 

Службени лист Града Београда бр. 109/2018 



Правилник о престанку важења Правилника о нормативима и стандардима за обављање 

послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о 

чијем се обезбеђењу стара Град Београд, Службени лист Града Београда бр. 102/2018 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о Фонду за науку Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

95/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о патентима, Службени гласник Републике Србије 

бр. 95/2018 

 

Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни 

медијски сервис, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о мрежи јавних средњих школа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 94/2018 

 

Одлука о утврђивању Дома Удружења југословенских инжењера и архитеката у 

Београду за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2018 

 

Одлука о утврђивању села Гостуше код Пирота за просторно културно-историјску 

целину, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2018 

 

Одлука о висини накнаде за рад чланова Управног одбора Националног тела за 

акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2018 

 

Одлука о утврђивању зграде „Старе основне школе“ у Бежанији за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018 

 

Одлука о утврђивању Виле сликара Јожефа Варкоњија у Зрењанину за споменик 

културе, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Одлука о утврђивању Хидроелектране „Гамзиград“ у Гамзиградској Бањи код Зајечара 

за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

  

Правилник о ближим условима и критеријумима за избор других стручних лица и 

чланова комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа и стручног мишљења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Правилник о ближим условима и критеријумима за избор чланова стручне комисије која 

врши експертизу рукописа уџбеника и чланова комисије за припрему експертског 

мишљења, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о програму и роковима за одржавање семинара, 

начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) 

за инструктора вожње, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2018 



Правилник о изменама Правилника о програму за полагање стручног испита за 

испитивача, програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног 

испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за 

испитивача, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2018 

 

Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног 

усавршавања, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2018 

 

Правилник о централној евиденцији програма стручног усавршавања у јавној управи и 

издавању уверења о учешћу у програму, Службени гласник Републике Србије бр. 

102/2018  

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2018  

 

Упутство за начин рада ментора у току оспособљавања приправника у државним 

органима, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2018 

 

Решење о измени Решења о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и 

праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених 

истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области 

технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 93/2018 

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 94/2018 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2018  

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Акционог плана за спровођење 

Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 99/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2018 

 

Меморандум о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије 

и Министарства друштвеног развоја Републике Казахстан у области омладине, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 

Одлука о измени Одлуке о образовању Организационог одбора за обележавање рације у 

Бачкој, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 59/2018 

 



Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и 

њиховим менторима, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 59/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању споменика краљу Александру I Карађорђевићу, Службени лист 

Града Београда бр. 109/2018 

 

Програм пружања неопходних мера и активности за одржавање јавних манифестација 

на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 109/2018 

 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 

запосленом, за октобар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Податак о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од новембра 

2017. до октобра 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2018 

 

Индекси потрошачких цена за новембар 2018. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 98/2018 

 

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 

осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 

за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у октобру 2018. године, Службени лист Града 

Београда бр. 104/2018 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2018. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

                                   СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                    СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

1. ЈЕЗИК ДАНАС 

2. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 

3. PC PRESS 

4. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и 
вредне писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну 
вредност. Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична 
издања и друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи 
фондови, овим путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који 
желе да се стручно усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо 
само изводе) могу да се користе само у читаоници библиотеке Управе за 
заједничке послове републичких органа. 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 

 
1. В. Карић: Србија: Опис земље, народа и државе, Београд: 1887. 
 

     2. Јован М. Павловић: Неимари Југославије, Београд: 1934. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА 

Невенка Петровић 

Београд: Пословни биро, 2017. 
  

2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ И 

ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ: СА ПРИЛОЗИМА 

Божо Н. Вукчевић, Славица Јанојлић 

Београд: Пословни биро, 2016. 
  

3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ 

ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Жељко Албанезе 

Београд: Пословни биро, 2016. 

  

4. КОМЕНТАР ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

Радиша Роскић 

Београд: Пословни биро, 2016. 

  

5. КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА: СА СУДСКОМ 

ПРАКСОМ, РЕГИСТРОМ ПОЈМОВА И ТАБЕЛАРНИМ 

ПРИКАЗОМ СВИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА 

Светислав Р. Вуковић, Гордана Станојчић 

Београд: Пословни биро, 2016. 

  

6. ИСТАНБУЛ ИСТАНБУЛ 

Бурхан Сонмез  

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2016. 

  

7. СКРИВЕНА КАМЕРА 

Лидија Димковска 

Нови Сад; Зрењанин: Агора, 2016. 

  

8. ПОГРЕШНО 

Ђорђе Д. Сибиновић 

Нови Сад; Зрењанин: Агора, 2016. 

  

9. ЧОВЈЕК КОГА СУ ВОЉЕЛИ АНЂЕЛИ 

Вујица Огњеновић 

Нови Сад; Зрењанин: Агора, 2016. 

  

10. ЈЕДАН МОГУЋИ ЖИВОТ 

Иванка Косанић 

Нови Сад; Зрењанин: Агора, 2016. 

  

11. ФИЛОЗОФИЈА ЕНТРОПИЈЕ: ФИЛОЗОФСКА СТУДИЈА 

Никола Кајтез 

Нови Сад; Зрењанин: Агора, 2016. 

  

12. ГРАДОВИ КУЛТУРЕ: ГЛОБАЛНА ПЕРСПЕКТИВА 

Дебора Стивенсон 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2016. 

  



13. LA SANS PAREILLE: ЉУБАВНИ РОМАН СА ДОДАЦИМА 

Милисав Савић 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2016. 

  

14. СУНЦЕ ОВОГ ДАНА: ПИСМО АНДРИЋУ 

Владимир Пиштало 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

  

15. ОЗБИЉНА ИГРА 

Јалмар Седерберг 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

  

16. ЕПИЗОДА ИЗ ЖИВОТА ПУТУЈУЋЕГ СЛИКАРА 

Сесар Аира 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

  

17. СТИД 

Сантјаго Ронкаљоло 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

  

18. ПТИЧЈИ СУД 

Агнес Раватн 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

  

19. У КУХИЊИ СА ЗЕВСОМ 

Ђорђе Писарев 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

  

20. ПОСТАЈАТИ ДРУГИ: ЦРЊАНСКИ, МАТИЋ, АНТИЋ : 

РАЗГОВОРИ 

Драшко Ређеп 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

  

21. ДНЕВНИК ЧИТАОЦА 2: ОГЛЕДИ, КРИТИКЕ, ОПАЖАЊА И 

ОСВРТИ 

Милан Р. Симић 

Нови Сад; Зрењанин: Агора, 2017. 

  

 

 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Feliks Naumovič Arski: PERIKLE / Beograd: Evoluta, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.evoluta.rs/product/perikle/ 

 

Govorili su da „grmi i seva“ kada on govori, ili da „nosi na jeziku strašnu munju“. 

 

Po Tukididu, glavni razlog Periklovog uspeha nije bila govornička veština, već ugled koji je 

stekao svojim skromnim načinom života i nepotkupljivošću, kao i to što, bez obzira na moć 

koju je imao, svoju imovinu koju mu je otac ostavio, nije uvećao ni za jednu drahmu. 

 

Svu snagu i ugled usmerio je na to da Atinu učini vodećom državom helenskog sveta. U to 

ime potpuno se predavao državničkim poslovima, odbijao pozive na zabave i živeo je 

skromno, sa sredstvima neophodnim za život porodice. 

 

 

 

2. Stefan Stefanović Mokuljski: VOLTER / Beograd: Evoluta, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.evoluta.rs/product/volter/ 

 

Volter je dao pečat svoje misli celom prosvetiteljskom pokretu XVIII veka, koji se često ne 

naziva zabadava Volterovim vekom. 

 

Obdaren sjajnim umom i retkom spisateljskom mnogostranošću, bio je u isto vreme pesnik i 

dramski pisac, romanopisac i satiričar, publicista, istoričar i filozof. Delovao je u svim 

oblastima ljudske misli, ispoljavajući u svakoj od njih veliki slobodouman podstrek i vatrenu 

političku narav. Izuzetno nadaren popularizator, učinio je duhovnom potrebom Francuske, a i 

drugih evropskih zemalja, mnoštvo ideja, za čije širenje i razvijanje treba da zahvalimo upravo 

njemu, iako on često nije bio njihov tvorac. 

 

Volter je i „takmac Euripidov” (tragični pesnik) i „Eratin nežni drug” (lirski pesnik) i „Tasov 

unuk” (epski pesnik) i „sin Moma i Minerve” (satirik i humorist), smatrao je Puškin. 

 

Voltera su podražavali kao epskog i lirskog pesnika, kao pisca romana i drama, kao istoričara i 

publicistu. S druge strane, njegov uticaj ispoljio se u opštem pravcu društveno-filozofske misli 

i uopšte duhovne kulture različitih evropskih zemalja, koje su se postepeno uključivale u krug 

ideja  francuske prosvećenosti. Njegovo ime svuda je bilo simbol prosvećenosti, iz 

njegovih usta su hiljade i hiljade ljudi prvi put slušale nove reči koje su izražavale velike 

oslobodilačke ideje trećeg staleža. Stepen Volterove popularnosti u ovoj ili onoj evropskoj 

zemlji uvek je bio svojevrstan barometar društvene svesti demokratskih krugova tih zemalja. 

 

„Izobličavanja” Voltera, a zajedno s njim i ostalih francuskih prosvetitelja, prihvatili su se u to 

doba još skorašnji volterijanci. Tako Fonvizin već 1788. godine naziva Voltera i ostale 

filozofe šarlatanima, kod kojih se „srebroljublje spaja sa besprimernom taštinom”. 

 

 

 

 

http://www.evoluta.rs/product/volter/


3. Mihael Nurdberg: DINAMIČNI SREDNJI VEK / Beograd: Evoluta, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.evoluta.rs/product/dinamicni-srednji-vek/ 

 

„Mračno doba“, „duga, tamna noć u kojoj zablista tek po koja zvezda“ – tako se, najčešće 

predstavlja srednji vek. Taj dugi vremenski period u evropskoj istoriji postao je sinonim za 

primitivizam i zaostalost, bedu i nasilje, intelektualnu tamu i sujeverje. Takve predrasude 

uspešno pobija istaknuti švedski istoričar Mihael Nurdberg (1930) u izuzetno zanimljivoj 

knjizi Dinamični srednji vek. 

 

Autor knjige daje izuzetno živopisnu sliku života u Evropi između 11. i 16. veka. Srednji vek 

se pokazao inovativnim na polju duhovnosti, intelekta, u oblasti politike, religije i nauke. 

Naročito je 14. vek obilovao umovima čije nam ideje i sada deluju vrlo odvažno i upadljivo 

moderno za ono vreme. Od 1275. do 1440. mogu se naći teze u manjoj ili većoj meri 

revolucionarnih ideja kod velikog broja mislilaca, pesnika, filozofa. Između ostalog, oni su 

branili stav da su svi ljudi po prirodi jednaki, da se plemenitost ne može naslediti, da najviši 

suverenitet u državi pripada narodu… 

 

 

 

4. Luiđi Ugolini: ROMAN O NIKOLU MAKIJAVELIJU / Beograd: Evoluta, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.evoluta.rs/product/nikolo-makijaveli/ 

 

Makijaveli je rođen u Firenci, kao drugi sin Bernarda di Nikola Makijavelija, advokata (na 

dobrom glasu) i Bartolomee di Stefano Neli. Njegov život se može podijeliti u tri perioda, od 

kojih svaki čini posebnu i važnu eru istorije Firence. Njegova mladost je tekla istovremeno sa 

veličinom Firence kao italijanske sile pod vođstvom Lorenca Medičija, zvanog Veličanstveni. 

Pad Medičijevih u Firenci desio se 1494. godine, iste godine kada je Makijaveli stupio u 

državnu službu. Tokom njegove zvanične karijere Firenca je bila slobodna republika, i ovo 

stanje je trajalo do 1512. godine, kada su se Medičijevi vratili na scenu. Iste godine Makijaveli 

gubi svoju službu. Medičijevi su opet vladali Firencom od 1512. do 1527. godine, kada su 

ponovo izbačeni iz Firence. Ovo je bio period Makijavelijevog povećanog uticaja i vrijeme 

njegove literarne aktivnosti; umire par sedmica nakon istjerivanja Medičijevih u svojoj pedeset 

osmoj godini, 22. juna 1527, i sahranjen je u crkvi Santa Kroče. 

 

 

 

5. Sergej Nikolajevič Durilin: MIHAIL JURJEVIČ LJERMONTOV / Beograd: Evoluta, 

2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.evoluta.rs/product/ljermontov/ 

 

Ovaj roman je, po sopstvenom objašnjenju pisca, „istorija duše” čoveka koji je po plamenim 

mislima, po vrelim osećanjima i po težnjama svoje volje, bio tipičan za rusko društvo svoje 

epohe. 

 

– Kompletan piščev životopis: stvarne okolnosti u kojima odrasta, mladalački zanosi i 

očaranost Puškinom, njegova povremena lakomislena radost i životni zamah, ali i duboka, 

pažljivo prikrivana tuga. Zatim školovanje, vojna karijera, potraga za smislom i srećom. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР–ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. ГОДИНЕ ВРАНА 

Синиша Ковачевић 

Београд: Вукотић медиа, 2018. 

 

   

2. МОЈА БАКА ВАМ СЕ ИЗВИЊАВА 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

3. МОЈА ГЕНИЈАЛНА ПРИЈАТЕЉИЦА: ДЕО 1. 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2016. 

 

   

4. ПОНОЋНО СУНЦЕ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

5. ПРИЧА О ИЗГУБЉЕНОЈ ДЕВОЈЧИЦИ: ДЕО 4. 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2018. 

 

   

6. ПРИЧА О НОВОМ ПРЕЗИМЕНУ: ДЕО 2. 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

 

   

7. ПРИЧА О ОНИМА КОЈИ ОДЛАЗЕ И ДОЛАЗЕ И ОНИМА КОЈИ 

ОСТАЈУ: ДЕО 3. 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

 

   

8. ПРИЧЕ МИСТЕРИЈЕ И МАГИЈЕ 

Ото Олтвањи 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

9. СМОКВА 

Горан Војновић 

Београд: Ренде, 2017. 

 

   

10.  УБИСТВО КОМТУРА: ИДЕЈА СЕ УКАЗУЈЕ: ДЕО 1. 

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

 

 




