
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 7 

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 116.000 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, оператер припреме података     
                      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 
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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 Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, Ивана 

Живковића, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, 

Драгана Жупањевца, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2018 

  

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Босни и Херцеговини, Александра Ђорђевића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 58/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерилима за утврђивање приоритета за 

смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна 

заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај, Службени 

гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину укључивања у друштвени, културни и 

привредни живот лица којима је признато право на уточиште, Службени гласник 

Републике Србије бр. 56/2018 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење спровођења Националног акционог плана 

за примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању 

ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2018–2022), 

Службени гласник Републике Србије бр. 53/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Упутства за спровођење непосредних избора за чланове 

савета националних мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2018 

 

Одлука о изменама Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, Службени 

гласник Републике Србије бр. 54/2018 

 

Одлука о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања 

тероризма, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2018 

 

Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике 

Вануату, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Упутства за спровођење електорске скупштине за избор 

чланова националних савета националних мањина, Службени гласник Републике Србије 

бр. 57/2018 

 

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

Србије бр. 58/2018 

 



Правилник о изгледу обрасца о одбијању уласка у Републику Србију, о изгледу обрасца 

о одобрењу уласка у Републику Србију и начину уноса податка о одбијању уласка у 

путну исправу странца, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о просторно-техничким условима за 

безбедно смештање и чување оружја и муниције, Службени гласник Републике Србије 

бр. 50/2018 

 

Правилник о изгледу печата забране уласка и начину уношења забране уласка у страну 

путну исправу, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2018  

 

Правилник о здравственим прегледима тражиоца азила приликом пријема у Центар за 

азил или други објекат за смештај тражилаца азила, Службени гласник Републике 

Србије бр. 57/2018 

 

Упутство за спровођење непосредних избора за чланове националних савета 

националних мањина (пречишћен текст), Службени гласник Републике Србије бр. 

57/2018 

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Акционог плана за спровођење препорука 

из Процене ризика за прање новца и Процене ризика за финансирање тероризма, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2018 

 

Измене и допуне Јавнобележничког пословника, Службени гласник Републике Србије 

бр. 54/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Закључак о усвајању извештаја о раду Заштитника грађана за 2017. годину, Службени 

лист Града Београда бр. 58/2018 

 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о начину достављања докумената у поступку уписа у катастар и начину 

издавања извода из катастра електронским путем, Службени гласник Републике Србије 

бр. 50/2018 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних 

стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Уредба о издавању доплатне поштанке марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 52/2018 

 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета 

услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се 

реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 52/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање 

стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2018. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 52/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене 

транснационалног гасовода „Јужни ток“, Службени гласник Републике Србије бр. 

52/2018 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини 

у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед 

дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 56/2018 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности 

јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у 

мају и јуну 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Уредба о начину остваривања сигурносне заштите бродова, лука отворених за 

међународни саобраћај и објеката безбедности пловидбе на међународним водним 

путевима, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе 

за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку продаје акција банака које 

су у власништву Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Уредба о допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 

централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код 

дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара 

за прерачунавање динарских износа такси у девизе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 50/2018 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика 

„Власина“, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Статута Народне банке Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2018 

 

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза 

за дуванске прерађевине, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2018 

 



Одлука о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде, Службени гласник 

Републике Србије бр. 52/2018 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о контроли банкарске групе на консолидованој 

основи, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2018 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о условима и начину за смањење царинских 

дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских 

дажбина у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно 

транзит прописано прибављање одређених исправа, Службени гласник Републике 

Србије бр. 56/2018 

 

Одлука о накнадама за рад председника и чланова Програмског савета и чланова 

сталних програмских комисија Националне академије за јавну управу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије 

управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну 

средину, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Националног плана за смањење емисија 

(НЕРП), Службени гласник Републике Србије бр. 57/2018 

  

Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног 

бележника, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину вођења евиденције о 

поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, 

начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину 

поступања са архивом, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних 

поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и 

вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о пријављивању и евидентирању извора 

јонизујућих зрачења, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Правилник о измени Правилника о границама излагања јонизујућим зрачењима и 

мерењима ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-

превоза, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код 

директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2018. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 52/2018 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема 

обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, 

Службени гласник Републике Србије бр. 52/2018 

 

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним 

елементима плана инспекцијског надзора у области транспорта опасне робе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2018 

 

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним 

елементима плана инспекцијског надзора у области железничког саобраћаја, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2018 

 

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним 

елементима плана инспекцијског надзора у области безбедности пловидбе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2018 

 

Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области 

шумарства и ловства, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских 

производа и тестенина, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника којим се прописује пријављивање 

података о стицању, односно отуђењу акција, као и о вредности обављених стицања, 

односно отуђења за које није обавезно пријављивање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 57/2018 

 

Правилник о одржавању жичара за транспорт лица, Службени гласник Републике 

Србије бр. 58/2018 

 

Правилник о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по 

режиму општег овлашћења, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2018 

 

Правилник о престанку важења Правилника о пружању услуге калибраже из ваздуха, 

Службени гласник Републике Србије бр. 58/2018 

 

Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-

превоза, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, 

август и септембар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Финансијски извештаји (Народне банке Србије) за годину завршену 31. децембра 2017. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2018 

 

Листа средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за 

заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2018 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и 

Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и 

терета, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Мултилатералне конвенције за примену мера 

које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на 

пореске уговоре, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

9/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни 

конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног 

економског развоја, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2018 

 

Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни 

конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне 

инфраструктуре, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2018 

 

Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни 

конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и 

васпитања, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2018 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању комисије за спровођење поступка давања у закуп 

објеката у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 33/2018 

 

 

Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије 

Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање пројеката од значаја за развој 

туристичког потенцијала Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање 

пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне Покрајине Војводине 

у 2018. години – организовање конгреса, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 32/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације 

регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање 

пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2018 

 

Измена Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из 

Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину по Конкурсу за доделу 

средстава, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2018 

 



Споразум о сарадњи између Војводства Лубуш (Република Пољска) и Аутономне 

Покрајине Војводине (Република Србија), Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 33/2018 

 

Споразум између Владе Архангељске области (Руска Федерација) и Аутономне 

Покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научно-

технолошкој, социјалној и хуманитарној сарадњи, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 34/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о успостављању сарадње између Града Београда, Република Србија и Града 

Сарајева, Босна и Херцеговина, Службени лист Града Београда бр. 43/2018 

 

Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта, Службени лист Града Београда бр. 50/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, Службени лист Града Београда бр. 50/2018 

 

Одлука о допуни Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска 

овлашћења, Службени лист Града Београда бр. 50/2018 

  

Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице на територији града 

Београда за радну 2018/2019. годину, Службени лист Града Београда бр. 50/2018 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о комуналном реду, Службени лист Града 

Београда бр. 50/2018 

 

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању критеријума и начину плаћања 

трошкова за одржавање стамбених зграда у којима се налазе пословне просторије и 

станови у којима се обавља пословна делатност (Службени лист Града Београда, број 

6/96), Службени лист Града Београда бр. 50/2018 

 

Одлука о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, 

висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и 

минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких 

делова зграде на територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 50/2018 

 

Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2017. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 63/2018 

 

Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2018. годину, Службени лист Града 

Београда бр. 64/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских 

општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 

2018. години, Службени лист Града Београда бр. 64/2018 

 



Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма и пројеката директних и 

индиректних корисника средстава буџета Града Београда у 2019. и 2020. години, 

Службени лист Града Београда бр. 64/2018 

 

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. 64/2018 

 

Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 57/2018 

 

Закључак о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Београда за 

2017. годину, Службени лист Града Београда бр. 50/2018 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним 

делатностима, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Закон о измени и допуни Закона о запошљавању странаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о условима за упућивање на привремени рад у 

иностранство и њиховој заштити, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и 

породица палих бораца, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова 

њихових породица, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова, Службени 

гласник Републике Србије бр. 50/2018   

 

Закон о људским ћелијама и ткивима, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2018 

 

Закон о пресађивању људских органа, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 57/2018 

  

Уредба о Националном програму подршке дојењу, породичној и развојној нези 

новорођенчета, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2018 

Уредба о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на 

дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка, Службени 

гласник Републике Србије бр. 54/2018 



 

Уредба о измени и допуни Уредбе о начину и условима остваривања права на пензијско 

и инвалидско осигурање и на накнаду због престанка запослења супружника официра, 

односно подофицира, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2018 

 

Одлука о образовању Комисије за борбу против наркоманије у школама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 52/2018 

 

Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у 

евиденцијама у области рада, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Правилник о прехрамбеним ензимима, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2018 

 

Правилник о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији 

хране, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2018 

 

Правилник о аромама, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2018 

 

Правилник о прехрамбеним адитивима, Службени гласник Републике Србије бр. 

53/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 53/2018 

 

Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са 

рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета, Службени 

гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Правилник о измени Правилника о ближим критеријумима и условима за укључивање 

запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 57/2018 

 

Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку 

породици са децом, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2018  

 

Правилник о допуни Правилника о пријављивању заразних болести и посебних 

здравствених питања, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2018 

 

Правилник о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 58/2018 

 

Исправка Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

  

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о 

социјалној сигурности, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 9/2018 

 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о 

социјалном осигурању, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 9/2018 

 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и 

Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног 

особља, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

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. 33/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

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

лист Града Београда бр. 50/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на 

територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 64/2018 

  

Програм „Амброзија као здравствени ризик“ – мониторинг и сузбијање амброзије са 

неуређених јавних површина на територији града Београда у 2018. години, Службени 

лист Града Београда бр. 57/2018 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о ратним меморијалима, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у 

Министарству унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2018 

 

Одлука о утврђивању Српске школе у Батајници за споменик културе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Одлука о утврђивању дворца Нојхаузен у Српској Црњи за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Одлука о утврђивању Зграде са сликарским атељеима и галеријом Салона Музеја 

савремене уметности у Београду за споменик културе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 50/2018 



 

Одлука о утврђивању Дома Савеза набављачких задруга државних службеника у 

Београду за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2018 

 

Правилник о утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, 

односно градској управи, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива, 

Службени гласник Републике Србије бр. 52/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о висини стипендије професионалном припаднику 

Војске Србије за време школовања у иностранству, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2018 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 50/2018 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 54/2018 

 

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

Србије бр. 56/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу“, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 30/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о додели назива пасажа на територији градске општине Стари град: Пасаж 

Карла Малдена, Службени лист Града Београда бр. 57/2018 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за јун 2018. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 54/2018 

 

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

запосленом за мај 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2018 

 



Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 

2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2018 

 

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ потрошачких цена у априлу 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 

36/2018 
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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. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 

2. PC PRESS 

3. 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. Српска краљевска академија: Живот и обичаји народни, Београд: 
1925. 
 

     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. ПОЛИТИКЕ ОБРАЗОВАЊА: ОД ПАИДЕЈЕ ДО 

БИЛДУНГА 

Зоран Димић 

Лозница: Карпос, 2017. 
  

2. ЉУБАВ И ПЕДАГОГИЈА 

Мигел де Унамуно 

Лозница: Карпос, 2017. 
  

3. ШТА ЈЕ СРЕДЊИ ВЕК? 

Лејдулф Мелве 

Лозница: Карпос, 2017. 

  

4. МАЛА ЦРНА МУЗИКА: ХИП-ХОП НАЦИЈА, 

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА, ДРЖАВА И ЊЕНИ 

НЕПРИЈАТЕЉИ 

Драган Ђорђевић 

Лозница: Карпос, 2016. 

  

5. ТРЕБА ЛИ ЗАИСТА СЕЦКАТИ ИСТОРИЈУ НА ПЕРИОДЕ? 

Жак ле Гоф 

Лозница: Карпос, 2017. 

  

6. УГЉИК НА СУНЦУ 

Иван Видак 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2017. 

  

7. ВЕНЕРА У КРЗНУ 

Леополд фон Захер-Мазох 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2017. 

  

8. РАСТРОЈСТВА: ЗБИРКА ПРИЧА 

Дејан Симоновић 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2017. 

  

9. ГЛОРИОСА: РОМАН 

Александар Новаковић 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2017. 

  

10. ЧРНА МАТИ ЗЕМЛА 

Кристиан Новак 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2017. 

  

11. БОЖАНСТВЕНА; РИМЕЈК 2016 

Растислав Дурман 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2016. 

  

12. ЦРВЕНЕ СТОЛИЧИЦЕ 

Една О'Брајен 

Београд: Booka, 2017. 

  

 

 



13. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ НОМАДА 

Беким Сејрановић 

Београд: Booka, 2017. 

  

14. ЏЕФ У ВЕНЕЦИЈИ, СМРТ У БЕНАРЕСУ 

Џеф Дајер 

Београд: Booka, 2017. 

  

15. ЕЛЕМЕНТАРНЕ ЧЕСТИЦЕ 

Мишел Уелбек 

Београд: Booka, 2016. 

  

16. ГОШЋА 

Такаши Хираиде 

Београд: Booka, 2017. 

  

17. ЈА МРЗИМ ИНТЕРНЕТ 

Џарет Кобек 

Београд: Booka, 2017. 

  

18. ЛЕВИЈЕВА ТКАОНИЦА СВИЛЕ 

Миљенко Јерговић 

Београд: Booka, 2017. 

  

19. ЛИСИЦА 

Дубравка Угрешић 

Београд: Booka, 2017. 

  

20. МОЈ МУЖ 

Румена Бужаровска 

Београд: Booka, 2017. 

  

21. НА ОСАМИ БЛИЗУ МОРА 

Зоран Ферић 

Београд: Booka, 2017. 

  

22. НИШТАРИЈА 

Ханиф Курејши 

Београд: Booka, 2017. 

  

23. ПРИЧА О НОВОМ ПРЕЗИМЕНУ 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

  

24. СУЂАЈЕ И ФУРИЈЕ 

Лорен Гроф 

Београд: Booka, 2017. 

  

25. ТОНИ ПАГОДА И ЊЕГОВИ ПРИЈАТЕЉИ 

Паоло Сорентино 

Београд: Booka, 2017. 

 

  



26. УСПАВАЈ МЕ 

Лејла Слимани 

Београд: Booka, 2017. 

  

27. ЗВУК СТВАРИ КОЈЕ ПАДАЈУ 

Хуан Габријел Васкес 

Београд: Booka, 2017. 

  

28. БЕН ХУР 

Луис Волас 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 

  

29. КАКО ПОСТАТИ ИКОНА СТИЛА? БЕОГРАЂАНКЕ 

ЗНАЈУ 

Бранка Ковачевић 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 

  

30. ДИНАСТИЈА МЕДИЧИ: У ИМЕ ПОРОДИЦЕ 

Матео Струкул 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 

  

31. ДНЕВНИК ЦРНОГ ЂАВОЛА: УКРАДЕНЕ ТАЈНЕ ТРЕЋЕГ 

РАЈХА 

Роберт К. Витман, Дејвид Кини 

Београд: Вулкан издаваштво, 2016. 

  

32. ДОК СМО БИЛИ ЖИВИ 

Рут Вер 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 

  

33. ДВОСТРУКА ИГРА 

Кристина Ковач 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 

 

34. ЕДГАР АЛАН ПО И ЗАГОНЕТКА ИЗ КУТИЈЕ 

Карен Ли Стрит 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 

  

35. ГОСПОДАР СЕНКИ 

Донато Каризи 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 

  

36. ГРАД СУНЦА 

Џулијана Мајо 

Београд: Вулкан издаваштво, 2016. 

  

37. ХОЛКРОФТОВ ПАКТ 

Роберт Ладлам 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 

  
38. МУЛЕН РУЖ : РОМАН О ЖИВОТУ АНРИЈА ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕКА 

Пјер Ла Мир 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 



  
 

PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Priredio Ratomir Damjanović: DR EDVARD RAJAN – SPASILAC BEOGRADA / Novi 

Sad: Prometej, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/prodavnica/srbija-1914-1918/dr-edvard-rajan-

spasilac-beograda/ 

 

Edvard Rajan je posebno zadužio Srbe, Beograd i Srbiju kao upravnik Vojne bolnice u 

bombardovanom i porobljenom Beogradu krajem 1914. i 1915. godine, a kasnije kao upravnik 

svih bolnica na teritoriji Beograda i Srbije, koji je praktično imao jedinstvenu i veličanstvenu 

misiju u celoj porobljenoj zemlji. 

 

Edvard Rajan nije napisao knjigu, nije slao pisma prijateljima osim nekoliko službenih o 

situaciji u Srbiji, ali je po svemu legendarna ličnost koja je bila poznata u celom cvetu. 

 

Rajan je, pokazaće se, po veličini i značaju svoga dela, za Srbe isto što i Arčibald Rajs ili Flora 

Sends, ali pomalo nepoznat, zaboravljen i skrajnut. 

 

 

 

2. Daglas Volš: SA SRBIMA NA SOLUNSKOM FRONTU / Novi Sad: Prometej, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/prodavnica/srbija-1914-1918/sa-srbima-na-

solunskom-frontu/ 

 

Ovi memoari spadaju u najbolje knjige ove vrste o Solunskom frontu, ponajviše zbog 

sveobuhvatnosti slike fronta i njegovih učesnika. Za čitaoca su najvredniji oni delovi knjige u 

kojima Volš iznosi svoje lične utiske, opisuje susrete, prizore, i na osnovu neposrednih 

zapažanja donosi zaključke. On daje izvanredno živopisnu sliku Soluna, u kome se tokom rata 

steklo nekoliko nacija i nekoliko rasa, i gde su se na dramatičan način ukrštali Istok i Zapad. 

Između ostalog, opisuje puč protiv pronemački raspoloženog kralja Konstantina, veliki požar u 

Solunu, bitku za Kajmakčalan, oslobođenje Bitolja, susret sa gospođom Harli, velikom 

dobrotvorkom srpskog naroda, bombardovanje bolnica, susrete sa članovima Srpskog 

kraljevskog orkestra, suđenje članovima „Crne ruke“ i mnoge druge događaje. 

 

Posvetio je jedno posebno poglavlje svojim ratnim drugovima i naslovio ga „Srbi“. Ono 

predstavlja u izvesnom smislu rezime njegovih mišljenja o Srbima, svojevrsnu karakterologiju 

srpske nacije. 

 

 

3. Lukijanos Hasiotis: SRPSKO-GRČKI ODNOSI 1913–1918: Savezničke prednosti i 

politika rivalstva / Novi Sad: Prometej, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/prodavnica/srbija-1914-1918/grcko-srpski-odnosi-

1913-1918/ 

 

Knjiga istražuje srpsko-grčke odnose u najkritičnijem periodu novije istorije ove dve zemlje, 

tokom koga je u najvećoj meri prekrojena ne samo politička mapa jugoistočne već i čitave 



Evrope. Tih godina su nesigurni koraci dve zemlje postepeno konsolidovali mit o 

tradicionalnom srpsko-grčkom prijateljstvu, čijih smo manifestacija imali prilike i nedavno da 

budemo svedoci. U stvarnosti, stvari nisu bile nimalo jednostavne: savezništvo je na kraju 

predstavljalo „prednost“ po srpsku i grčku vladu, ali su istovremeno politička „rivalstva“ 

između dve strane – ali i unutar samih vlada – dovele ovaj izbor mnogo puta u bezizlaznu 

situaciju. 

 

 

 

4. Gordana Ilić-Marković: RODA RODA: Srpski dnevnik izveštača iz Prvog svetskog rata, 

Ratni presbiro Austrougarske monarhije / Novi Sad: Prometej, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/prodavnica/srbija-1914-1918/roda-roda-ratni-

izvestac-iz-srbije/ 

 

Knjiga donosi nova saznanja o stvaralačkom opusu Roda Rode (austrijskog pisca Aleksandra 

Rosenfelda, poznatijeg po pseudonimu Roda Roda) koji je do sada predstavljen i analiziran 

isključivo kao satiričar, preko prevoda tekstova ovog pisca koji do sada nisu objavljeni na 

srpskom jeziku. Delovanje Roda Rode posmatra se u kontekstu austrougarskog Ratnog 

presbiroa u kome je bio angažovan kao ratni izveštač, kao i u okviru delovanja austrougarskih 

književnika toga doba (Štefana Cvajga, Roberta Musila, itd.). Posebno se posvećuje pažnja 

tekstovima ovog pisca u vezi sa Srbijom i Prvim svetskim ratom, a koristi se obimna 

neobjavljena građa iz bečkih arhiva u kojima se čuva zaostavština Roda Rode, zatim članci 

Roda Rode u austrougarskoj periodici (1914–1918) i publikacije ovog pisca objavljene u 

vreme rata i neposredno po njegovom završetku. 

 

 

 

5. Petar Opačić: SOLUNSKI FRONT: Zejtinlik / Novi Sad: Prometej, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/prodavnica/srbija-1914-1918/solunski-front-

zejtinlik/ 

 

Od 1915. godine stvoren je stabilan front, koji se prostirao od albanske obale do reke Strume, 

u kom su se međunarodne savezničke snage borile sa Centralnim silama. Solunski front je bio 

prilično stabilan, uprkos lokalnim akcijama, sve do velike savezničke ofanzive 15. septembra 

1918, koja je rezultovala kapitulacijom Bugarske i oslobođenjem Srbije. 

 

Ovo je dugo bila nepoželjna tema i autor je izložio najvažnije činjenice vodeći sadržaj knjige 

ka opravdanoj potrebi da se posebno osvetli još jedan od najvažnijih spomenika Srba uopšte – 

vojničko srpsko groblje Zejtinlik. Ova knjiga je spomenik pobedi saveznika i srpske vojske na 

Solunskom frontu, posebno poginulim vojnicima. 

 

 

 



6. Ivan Nastović: ANIMA LAZE KOSTIĆA ILI LENKA DUNĐERSKI / Novi Sad: 

Prometej, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/prodavnica/psihoterapijske-studije/anima-laze-

kostica-2-izdanje/ 

 

Ivan Nastović, doktor psiholoških nauka i psihoterapeut, specijalista za kliničku i dubinsku 

psihologiju, kao i za analizu snova, završio je jednogodišnju specijalizaciju na 

Neuropsihijatrijskoj klinici u Beču i dvogodišnju na Sondijevom institutu u Cirihu, pri čemu je 

jedan semestar slušao predavanja na Jungovom institutu. Osim pet knjiga iz dubinske 

psihologije i dinamičke psihijatrije, kao i dve knjige o psihologiji snova i njihovom tumačenju, 

objavio je i niz monografija o poznatim književnicima i naučnicima i njihovom stvaralaštvu: 

Arhetipski svet Desanke Maksimović, Zapisi o nesanici Ive Andrića, Seobe Miloša Crnjanskog 

u svetlu snova Vuka Isakoviča, Snovi Margerit Jursenar u svetlu psihologije K. G. Junga, 

Arhetipski svet Nikole Tesle, Letnji san Isidore Sekulić i drugi eseji. 

 

Arhetip Anime je od središnjeg značaja ne samo za razumevanje kompleksne ličnosti Laze 

Kostića i njegovog specifičnog odnosa prema Lenki Dunđerski i prema supruzi Julijani 

Palanački već i za razumevanje njegovog dela, a posebno pesme Santa Maria della Salute, kao 

arhetipske pesme par excellence, koja je u ovoj monografiji podvrgnuta jungovskoj dubinsko-

psihološkoj analizi. 

 

Snovi Laze Kostića u okviru ove knjige prvi put su protumačeni posle skoro jednog stoleća od 

njihovog nastanka, čime su dobili svoj prvi raison d’être. Tumačenje snova Laze Kostića 

postalo je baza od neprocenjive vrednosti za suštinskije i potpunije razumevanje i ličnosti i 

dela Laze Kostića, kao i njegove ljubavi prema Lenki Dunđerski i Julijani Palanački, tim 

dvema najznačajnijim osobama u njegovom životu. 
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