
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 2 

2019.  



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 постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Демократској Републици Сао Томе и Принсипе, на нерезиденцијалној основи, 

са седиштем у Лисабону, Оливера Антића, Службени гласник Републике Србије бр. 

8/2019 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Закон о измени Закона о оружју и муницији, Службени гласник Републике Србије бр. 

10/2019 

 

Уредба о методологији за израду средњорочних планова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 8/2019 

 

Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних 

политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Уредба о допуни Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску 

управу, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности 

неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у 

јединицама локалне самоуправе, за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 10/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и 

друге програме интеграције избеглица у 2019. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 10/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма за подршку добровољног повратка странаца за период 

од 2019. до 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Уредба о изгледу, форми и садржини службене значке и службене легитимације, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Тувалуа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

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

Србије бр. 10/2019 

 

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

Републике Србије бр. 10/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о униформи, ознакама, наоружању, 

специјалним возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење 

кривичних санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2019  

 



Правилник о начину утврђивања одговорности, висине и накнаде штете у Министарству 

унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2019 

 

Правилник о престанку важења Правилника о легитимацији радника на одређеним 

дужностима у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 11/2019 

 

Решење о престанку дужности Слободану Бајићу, генералном конзулу Републике 

Србије у Херцег Новом, Црна Гора, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Александра Ребића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 12/2019 

                                    

                                                                                                                                                                         

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

квалитета туристичке понуде, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019  

 

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

организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019  

 

Уредба о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају, 

Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019  

 

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

централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019  

 

Уредба о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Великом 

Градишту, насеље Рам, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019  

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву, Службени 

гласник Републике Србије бр. 6/2019   

 

Уредба о критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за 

финансирање рада националних савета националних мањина, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у 

Републици Србији за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019  

 

Уредба о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019  

 

Уредба о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019  

 



Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених 

природних добара од националног интереса у 2019. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2019  

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која 

је у надлежности јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 8/2019 

 

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

јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Специјалног 

резервата природе „Јерма”, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2019 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 

2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних 

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

године, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове породичних стамбених 

објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 

компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и 

изградња институција за период 2007–2013. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 10/2019 

 

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем 

процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се 

остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у 

здравственим установама, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2019 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у 

пољопривреди за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2019 

 

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

у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2019 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2019”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2019 

 



Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног 

инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019  

 

Одлука о измени Одлуке о извозу шећера у земље Европске уније, Службени гласник 

Републике Србије бр. 6/2019  

 

Одлука о измени Одлуке о увозу цигарета из Европске уније по преференцијалној 

стопи, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019  

 

Одлука о измени Одлуке о ближим условима за плаћање, односно наплату у роби, 

односно услугама, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019   

 

Одлука о изменама Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање 

дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2019 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о извештавању банака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о извештавању о адекватности капитала банке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних 

ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза 

на дуванске прерађевине, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2019 

  

Правилник о измени Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од 

значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне 

делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019 

 

Правилник о измени Правилника о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом 

и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет 

примаоца прихода, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким захтевима безбедности од 

пожара спољних зидова зграда, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019 

 

Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле, Службени 

гласник Републике Србије бр. 6/2019 

 

Правилник о начину обављања ванредног превоза, Службени гласник Републике Србије 

бр. 6/2019 

 

Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз, Службени гласник 

Републике Србије бр. 6/2019 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних 

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

газдинства, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019 

 



Правилник о квалитету јаја, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2019 

 

Правилник о садржини, облику и начину достављања годишњег оперативног плана и 

годишњег извештаја о пословању, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2019 

 

Правилник о листи мера превенције стварања отпада, Службени гласник Републике 

Србије бр. 7/2019 

 

Правилник о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у 

одржавању катастра непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2019 

 

Правилник о измени Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама 

и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 8/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим 

питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун 

пореза на добит правних лица, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно 

других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра 

фактура, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Правилник о издавању одобрења страном авио-превозиоцу за обављање међународног 

јавног авио-превоза са Републиком Србијом, Службени гласник Републике Србије бр. 

8/2019 

 

Правилник о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица 

за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и 

спасавања, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2019 

 

Правилник о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица 

за добијање овлашћења за израду плана заштите од удеса, Службени гласник Републике 

Србије бр. 9/2019 

 

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за 

плате у буџетима локалне власти у 2019. години, Службени гласник Републике Србије 

бр. 10/2019 

 

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2019 

 

Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за сакупљање, прераду и 

уништавање споредних производа животињског порекла, Службени гласник Републике 

Србије бр. 12/2019 

 

 



Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за 

унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима за изузимање 

од обавезе вршења енергетског прегледа, Службени гласник Републике Србије бр. 

12/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног 

саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2019 

 

Листа авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 12/2019 

 

Допунски коментар Комбиноване номенклатуре Европске уније, Службени гласник 

Републике Србије бр. 11/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени лист Града 

Београда бр. 1/2019 

  

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и 

безбедности, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних 

инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2019  

 

Уредба о Националном програму за контролу резистенције бактерија на антибиотике, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Одлука о проглашењу 2019. године за годину безбедности и здравља на раду, Службени 

гласник Републике Србије бр. 6/2019 

 

Правилник о квалитету у области трансфузијске медицине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 6/2019 

 

Правилник о систему следивости и начину обавештења о озбиљној нежељеној реакцији, 

односно озбиљном нежељеном догађају, Службени гласник Републике Србије бр. 

6/2019  

 

Правилник о даваоцима крви или компонената крви, Службени гласник Републике 

Србије бр. 6/2019  

 

Правилник о Обрасцу обавештења и Обрасцу сагласности примаоца крви или 

компонената крви, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019   

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о ближој садржини података и начину 

вођења евиденција у области запошљавања, Службени гласник Републике Србије бр. 

7/2019 

 

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 

осигурања и о партиципацији за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

7/2019 

 

Правилник о посебним санитарним условима које морају да испуне објекти у којима се 

пружају услуге одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2019 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Наредба о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, 

сузбијања и искорењивања заразне болести aфричке куге свиња (Pestis suum africana) у 

Републику Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду, Службени 

гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Српској књижевној задрузи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 10/2019 

 

Одлука о утврђивању родне куће Владислава Петковића Диса у Заблаћу за знаменито 

место, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019 

 

Одлука о утврђивању зграде „Касина” у Врднику за споменик културе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Одлука о утврђивању зграде Лекарске коморе Дунавске бановине у Новом Саду за 

споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Одлука о утврђивању споменика Васи Чарапићу у Београду за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 



Одлука о утврђивању Дворца Хертеленди – Бајић у Бочару за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2019 

 

Одлука о утврђивању Зграде представништва Првог дунавског паробродарског друштва 

у Београду за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

 

Одлука о утврђивању споменика Карађорђу у Београду за споменик културе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2019 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Савета за права детета, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2019 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Савета за питања старости и старења, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2019 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Савета за унапређење међугенерацијске сарадње 

и солидарности, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2019 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области спорта, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2019 

 

Правилник о вредновању квалитета рада установе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 10/2019 

 

Правилник о модел-установи, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2019 

  

Правилник о изменама и допунама Правилника о програму, начину и висини трошкова 

полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и 

послова одговорног лица, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2019 

 

Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку 

припадника ватрогасно-спасилачких јединица, Службени гласник Републике Србије бр. 

12/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 

Покрајинска уредба о поступку за доделу покрајинских признања, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2019 

 

Покрајинска уредба о поступку за доделу награде Аутономне Покрајине Војводине 

„Михајло Пупин”, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2019 

 

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и 

интереси грађана у области спорта у АП Војводини, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 6/2019 

 

 

 

 

 

 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за јануар 2019. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 12/2019 

 

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

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

бр. 1/2019 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2019. 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 

12. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

                                   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. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

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

4. PC PRESS 

5. 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 РАДУ: СА НОВЕЛАМА ИЗ 2017. ГОДИНЕ 

И СУДСКОМ ПРАКСОМ 

Жељко Албанезе, Секула Новаковић 

Београд: Пословни биро, 2017. 
  

2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА 

И ВАСПИТАЊА 

Наташа Мујагић, Александар Марковић 

Београд: Пословни биро, 2017. 
  

3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ 

ОСИГУРАЊУ: СА СУДСКОМ ПРАКСОМ И ПОДЗАКОНСКИМ 

АКТИМА 

Рајко Суџум 

Београд: Пословни биро, 2018. 

  

4. КОМЕНТАР ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА СА СУДСКОМ ПРАКСОМ 

Божо Н. Вукчевић, Јован Б. Вукчевић 

Београд: Пословни биро, 2018. 

  

5. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ: СА 

ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА И РЕГИСТРОМ ПОЈМОВА 

Драгољуб Лазаревић, Стефан Лазаревић 

Београд: Пословни биро, 2018. 

  

6. КОМЕНТАР ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ: СА НОВЕЛАМА ИЗ 2017. 

ГОДИНЕ И СУДСКОМ ПРАКСОМ 
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PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Vladimir Prvulović: SRPSKI NACIONALNI INTERES / Novi Sad: Prometej, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/prodavnica/publicistika/srpski-nacionalni-interes/ 

 

Knjiga detaljno objašnjava elemente srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz istoriju i 

daje najvažnije predloge za, po prvi put, konačno saborno oblikovanje srpskog nacionalnog 

interesa u teškim vremenima za srpsku naciju. 

 

Ovo delo trebalo bi da posluži kao osnova za sadržajnu, kompetentnu i dubinsku analizu i 

raspravu. O predlozima iz knjige treba diskutovati i sučeljavati mišljenja bez nadmetanja na 

srpskoj političkoj sceni. 

 

Želja nam je da ova knjiga doprinese što boljem odmeravanju poteza i odluka o pitanjima od 

srpskog nacionalnog interesa, ne samo za rešavanje sadašnjih krupnih problema već i za 

budućnost srpskog naroda. 

 

Autor se potrudio da izloži osnovu za definisanje srpskog nacionalnog interesa. Kao njegove 

neizostavne elemente on izdvaja: političko konstituisanje i zaštitu srpskih zemalja i teritorija 

na kojima Srbi žive, opstanak i razvoj srpskog naroda, očuvanje srpskog jezika i kulture, 

reafirmaciju uloge Srpske pravoslavne crkve i Svetosavlja, korigovanje nekih loših svojstava 

srpskog mentaliteta, nepriznavanje tzv. kosovske nezavisnosti, referendumsko izjašnjavanje o 

pristupanju EU. 

 

U zaključnim napomenama srpski nacionalni identitet i interes posmatrani su u kontekstu 

recentnih (geo)političkih procesa na Balkanu, Evropi i svetu. Autor uspostavlja vezu srpske 

pozicije sa usponom novih sila, problemima EU, Bregzitom, separatizmom Katalonije, kao i 

sa činjenicom da pet zemalja EU nije priznalo tzv. kosovsku nezavisnost. 

 

Ovo je delo pisano na jednostavan način i pristupačno je širokoj publici. Autor ne skriva ličnu 

zabrinutost za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta za zasnivanje i ostvarivanje 

nacionalnog interesa u veoma teškim uslovima. Stoga se čitaocu obično obraća u prvom licu i 

iznosi sopstvena viđenja problema i njihovih rešavanja. Svoje stavove potkrepljuje mnogim 

poznatim, ali i novim činjenicama.      

 

Prof. dr Milomir Stepić 

 

 

 

 

2. Svetozar Livada: BIOLOŠKI SLOM I NESTAJANJE SRBA U HRVATSKOJ (1880–

2011) OD VIŠEGENERACIJSKOG I STAROSJEDILAČKOG, AUTOHTONOG I 

KONSTITUTIVNOG DO MANJINSKOG STATUSA / Novi Sad: Prometej, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.prometej.rs/prodavnica/monografije/bioloski-slom-nestajanje-srba-u-hrvatskoj-

1880-2011/ 

 

Ova monografija je kompleksno štivo, koje je mogao napisati samo autor koji suvereno vlada 

sa nekoliko nauka: sociologijom, istorijom i demografijom. Svetozar Livada je u tome uspio. 



Do sada su mnogi narodi nestali, a da razlozi savremenoj nauci nisu potpuno poznati. Takvi su 

Etrurci, Tračani, Hazari… Zahvaljujući monografiji Svetozara Livade razlozi nestajanja Srba 

u Hrvatskoj biće svima poznati. Zato je potrebno što pre objaviti rukopis ove monografije i 

medijski ga predstaviti javnosti. 

 

Prof. dr Branislav Đurđev, demograf 

 

  

Dr Livada, kao ozbiljan i objektivan znanstvenik, na 138 stranica kompjuterskog teksta, 

dokumentarno objašnjava postojanje Srba na području Hrvatske „od višegeneracijskog i 

starosjedilačkog, autohtonog i konstituivnog do manjinskog statusa”. 

Dr Livada zaključuje rad sa 13 stranica kraćih citata Tuđmanovih tekstova i tekstova njegovih 

sljedbenika o koncepciji prirode rata. Da pojasni ciljeve njihovog kompletnog ponašanja, autor 

citira dijelove Tuđmanovih izjava o rješenju srpskog pitanja u Hrvatskoj, stavove o Šešelju i 

„šešeljizmu“ i sl. Plediram da se cijela ova dokumentarna studija dr Livade objavi, tim više što 

su nacionalistička djela većinom bez dokaznog materijala, ali raspiruju međunacionalnu 

mržnju. 

 

Dr Vesna Čulinović Konstatinović 

 

 

Livada je vrlo argumentovano, po regijama, gradovima i županijama, ukazao na demografske 

promjene u strukturi srpskog stanovništva, ističući ujedno i razloge zbog kojih je došlo do 

očitog demografskog sloma. Važno je da se ova knjiga pojavila, ponajprije stoga jer će ostaviti 

jasno svjedočanstvo o užasno traumatičnom vremenu koje je ova zemlja proživjela i 

sistematskom zločinu prema srpskom stanovništvu, koji više nitko ozbiljan ne može negirati. 

 

Dr sc. Dragan Markovina 

 

 

 

3. Petar Bojović: ODBRANA KOSOVOGA POLJA 1915. GODINE I ZAŠTITA 

ODSTUPANJA SRPSKE VOJSKE PREKO ALBANIJE I CRNE GORE / Novi Sad: 

Prometej, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/prodavnica/istorija/odbrana-kosova-polja-1915/ 

 

U Velikom ratu vojvoda Petar Bojović bio je načelnik Štaba vrhovne komande i u dva navrata 

komandant Prve armije srpske vojske. Dao je veliki doprinos uspešnom proboju Solunskog 

fronta i pobedi savezničke solunske vojske nad Bugarskom 1918. godine, ratnoj pobedi kojoj 

nema ravne u Prvom svetskom ratu. 

 

„Vojvoda Bojović je vatreni patriota. On je svoj život posvetio svojoj zemlji. Njegove glavne 

osobine su iskrenost, požrtvovanje i dobronamernost. Ovaj hrabri vojnik je blag. Njegov glas, 

malo potmuo, gotovo se nikad ne izdiže i njegove oči koje gledaju pravo u vaše, imaju nečeg 

melanholičnog. To je nostalgija za otadžbinom i žalost za svima onima koji su izginuli za 

njenu slobodu.” 

 

Arčibald Rajs 

 

„Junaci, ja u svom srcu i duši osećam našu žarku želju i žudnju da što pre vidite vaše mile i 

drage u do sada porobljenoj domovini i da im se bacite u mili zagrljaj… Ali, hrabri moji 

junaci, stegnite svoje junačko srce i savladajte žudnju za preranim sastankom i viđenjem sa 



svojima, jer je njima oslobođenim, znajući da smo blizu, sada mnog lakše i bolje nego do sada 

u ropstvu. Oni će biti potpuno srećni zajedno sa nama tek tada kada im odemo u zagrljaj posle 

konačne pobede i nad ostalim neprijateljima, i po naređenoj i izvršenoj opštoj demobilizaciji 

cele vojske, jer se tada više nećemo od njih odvajati.” 

  

Vojvoda Petar Bojović 

 

 

 

4. Sari van Poelje: TRANSAKCIONA ANALIZA U ORGANIZACIJAMA: TAJNE 

USPEŠNIH ORGANIZACIJA / Novi Sad: Psihopolis institut, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://psihopolis.edu.rs/knjiga/transakciona-analiza-u-organizacijama/ 

 

Knjiga je zbirka tekstova o novom pogledu na transakcionu analizu (TA) u organizacijama i 

pruža nove koncepte koji objašnjavaju strukturu i dinamiku grupa i organizacija, kao i alate za 

intervencije u radu. Međunarodni autorski tim sačinjavaju iskusni transakcioni analitičari, 

koučevi i konsultanti: Lusi Fridman (Lucy Freedman, SAD), Neli Mihol (Nelly Micholt, 

Belgija), Žak Moro (Jacques Moreau, Francuska), Valeri Redman (Valerie Redman, 

Australija), Sandra Vilson (Sandra Wilson, Škotska) i Sari van Poelje (Holandija), koja je 

autorka jednog teksta, ali je i prikupila radove i urednica je ovog izdanja. 

 

U pojedinačnim autorskim tekstovima ovi stručnjaci ukazuju na nove načine pomoću kojih se 

možete baviti pitanjima i problemima liderskih uloga u organizacijama, objašnjavaju grupne 

mitove – mit osnivača, mit identifikacije i mit nade, kao i OK vezivanje u organizacijama. 

Neki od ciljeva autora su da rastumače šta danas znači savremeno radno mesto, kako povećati 

nivo osećanja da smo i mi i drugi OK u poslu, ali i kako izbeći mogućnost da zaposleni 

postane „imovina” preduzeća. Autori postavljaju i zanimljiva pitanja: Kako proceniti emotivno 

vezivanje članova tima metodom 7C? Ima li organizacija svoju ličnost, svoje svesno i svoje 

nesvesno? Kako do bolje produktivnosti kroz transakcionu analizu? 

 

 

 

5. Milenko Vlajkov: RACIONALNO-EMOTIVNA I KOGNITIVNO-BIHEJVIORALNA 

TERAPIJA: priručnik / Novi Sad: Psihopolis institut, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://psihopolis.edu.rs/knjiga/racionalno-emotivna-kognitivno-bihejvioralna-terapija/ 

 

Šta je racionalno-emotivna i kognitivno-bihejvioralna terapija (RE&KBT)? Kako ostvariti 

samostalno rešavanje emocionalnih problema i prevazilaženje blokada? Kako koristiti moć 

humora kao važnog psihoterapijskog sredstva? Koje su greške u psihoterapiji? Kako pokrenuti 

samostalnu terapijsku praksu? Autor polazi od pretpostavke da uzrok ljudske patnje nisu stvari 

po sebi, već način na koji ih ljudi tumače, tako da je cilj psihoterapeuta kako da osposobi 

klijenta da reaguje efikasno, postigne najbolje efekte za sebe i minimalizuje štetu. Knjiga je 

namenjena, pre svega, psihoterapeutima, ali se pokazalo da je i klijentima korisno da koriste 

knjigu kao biblioterapiju. 



 

Ovde je predstavljena jedna apsolutno jasna struktura i esencija terapijskog postupka, 

oslobođena svih nepotrebnih objašnjenja. Izraz „jasna struktura” ne odnosi se samo na 

činjenicu kako psihoterapija treba ispravno da se praktikuje, već i na to koje greške bi terapeut 

trebalo da otkloni u toku same terapijske seanse, ali i da ovlada tehnikama pomoću kojih će 

biti u stanju da temeljno pomogne klijentima u najkraćem mogućem vremenu. 

 

UZROK LJUDSKE PATNJE NISU STVARI PO SEBI, VEĆ NAČIN NA KOJI IH 

LJUDI TUMAČE 

 

 Kako pomoći klijentu da postigne najbolje i minimalizuje štetu? 

 Zašto su nekada potrebna tri klijentova uvida, pre konačnog rešenja? 

 Šta je ABC model i zašto je kamen temeljac RE&KBT? 

 Koje kognitivne, emotivne i bihejvioralne domaće zadatke koristimo? 

 

– Kristalno jasan vodič kroz osnove RE&KBT koji kao osnovni udžbenik preporučujem svim 

svojim studentima ovog terapijskog postupka. 

 

 

 Prof. dr Gordana Nikić, RE&KBT 

psihoterapeut, edukator i supervizor, 

 

Srpski centar za RE&KBT, Beograd, 

pridruženi trening centar 

Instituta za kognitivni menadžment u Štutgartu 
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