
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 8 

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 120.000 прописа и преко 481.000 скенираних страна 
службених гласила, 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, орг.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, орг.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 Албанији, Мирољуба Зарића, Службени гласник Републике Србије бр. 

55/2019  

  

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Есватини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији, 

Горана Вујичића, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби, 

Драгана Мраовића, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2019  

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби, 

Александра Ристића, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Анголи, Драгана Марковића, Службени гласник Републике Србије бр. 

58/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Боцвани, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији, Божина 

Николића, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2019  

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Боцвани, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији, 

Горана Вујичића, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Демократској Републици Конго, Радомира Живковића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 58/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби, 

Драгана Мраовића, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2019    

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис 

Абеби, Александра Ристића, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2019    

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Краљевини Есватини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији, Божина 

Николића, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2019    

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Палуа, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Токију, Ненада 

Глишића, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2019    

 



Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Савезној Републици Немачкој, др Снежане Јанковић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 61/2019    

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији, Божина 

Николића, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2019    

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Рпублици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији, 

Горана Вујичића, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2019    

 

Уредба о криптобезбедности и заштити од компромитујућег електромагнетног зрачења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 57/2019  

 

Уредба о престанку важења Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о 

којима се води службена евиденција, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2019  

  

Одлука о Листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора 

одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра 

да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2019  

 

Одлука о образовању Стручне заједничке групе за координацију и праћење спровођења 

јавних политика и нормативне делатности у области реформе јавне управе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2019  

 

Одлука о измени 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. 59/2019  

 

Правилник о дисциплинској одговорности царинских службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2019  

 

Правилник о методологији рада и начину приступа подацима и заштите националног 

система ТЕТРА, система мобилних радио-комуникација и критичне инфраструктуре, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2019  

 

Правилник о допунама Правилника о управи у јавним тужилаштвима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2019  

 

Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, 

односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из 

регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном 

поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2019  

 

Правилник о измени Правилника о облику, садржини и начину постављања посебних 

ознака, табли и сигнализације за означавање близине државне границе, граничног 

прелаза, радног времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2019  

 



Правилник о начину примене овлашћења службеника обезбеђења, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2019  

 

Правилник о обрасцу легитимације овлашћеног лица за вршење инспекцијског надзора 

по Закону о заштити података о личности, Службени гласник Републике Србије бр. 

61/2019    

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду Службе Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

35/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о промени Статута Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 60/2019 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 60/2019   

       

 

                                                                                                                                   

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о Фонду унутрашње пловидбе, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2019  

 

Уредба о измени Уредбе 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. 55/2019  

 

Уредба о измени Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на 

животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на 

животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за 

ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од 

значаја за утицај физичких лица на животну средину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2019  

 

Уредба о критеријумима и начину избора стратешког партнера и стручног надзора над 

извођењем радова на реализацији пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-

пута Е-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”), Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2019  

 

Уредба о накнади трошкова у вези са конверзијом и умањењем дуга, Службени гласник 

Републике Србије бр. 57/2019  

 



Уредба о допуни Уредбе 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. 57/2019  

 

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

у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2019  

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату 

девизне штедње грађана, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2019    

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Националног координационог тела за олакшање 

трговине, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2019  

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2019  

 

Одлука о стандардима стабилног и сигурног пословања у делу пружања платних услуга 

преко заступника, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2019  

 

Правилник о утврђивању Методологије за обрачун накнада за коришћење водних 

објеката и система за одвођење отпадних вода и за негативан утицај непречишћених 

вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2019  

 

Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине 

накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби, Службени гласник Републике Србије 

бр. 55/2019  

 

Правилник о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 58/2019  

 

Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов 

за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2019  

 

Правилник о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова 

мониторинга земљишта, као и документацији која се подноси уз захтев за добијање 

овлашћења за мониторинг земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2019  

 

Правилник о садржини и начину вођења катастра контаминираних локација, врсти, 

садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података, Службени гласник 

Републике Србије бр. 58/2019  

 

Правилник о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају, Службени 

гласник Републике Србије бр. 58/2019  

 

Правилник о садржини и форми извештаја о реализацији програма изградње, 

реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, Службени гласник Републике 

Србије бр. 58/2019  

 

Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 58/2019  

 



Правилник о изменама 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. 58/2019  

 

Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране 

животињског порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2019  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о посебним елементима процене ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним 

елементима плана инспекцијског надзора у области заштите животне средине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 59/2019  

 

Правилник о ближим условима за квалификоване електронске временске жигове, 

Службени гласник Републике Србије бр. 59/2019  

 

Правилник о начину и условима за утврђивање траса за превоз опасне робе у друмском 

саобраћају и начину лоцирања и праћења возила, Службени гласник Републике Србије 

бр. 59/2019  

 

Правилник о козметичким производима, Службени гласник Републике Србије бр. 

60/2019    

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обављања организованог 

превоза деце, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2019    

 

Наредба о изменама и допунама Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, 

појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге 

свиња (Pestis sum africana) у Републику Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 

58/2019  

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама и допунама ИПАРД 

програма за Републику Србију за период 2014–2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2019  

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Други Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за 

производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 34/2019 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о чишћењу графита, Службени лист Града Београда бр. 60/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о обављању делатности зоохигијене на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 60/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о комуналном реду, Службени лист Града Београда бр. 

60/2019 

 



Одлука о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 61/2019 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке 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. 61/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о задужењу града Београда за финансирање капиталних 

инвестиционих радова, Службени лист Града Београда бр. 61/2019 

 

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

Службени лист Града Београда бр. 62/2019 

 

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 68/2019  

  

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Правилник о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу 

здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2019  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и 

издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2019  

 

Правилник о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне 

праксе, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2019  

 

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама 

специјализованим за рехабилитацију, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2019  

 

Правилник о изменама Правилника о дозволама за рад (за странца), Службени гласник 

Републике Србије бр. 56/2019  

 

Правилник о допуни Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене 

услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, 

Службени гласник Републике Србије бр. 58/2019  

 

Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког 

особља, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2019    

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се 

прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 56/2019  

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у јулу 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

55/2019  

 



Службени лист Града Београда  
 

Одлука о финансирању трошкова четвртог покушаја биомедицински потпомогнутог 

оплођења, Службени лист Града Београда бр. 60/2019 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудио-визуелно 

дело, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2019  

 

Одлука о утврђивању зграде „Прогреса” за споменик културе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета 

Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у 

школској 2019/2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2019  

 

Одлука о образовању Радне групе за израду националне стратегије развоја спорта за 

период од 2020. до 2030. године и Акционог плана за њено спровођење, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2019  

 

Одлука о утврђивању Шуваковог салаша – Клиса у Врбасу за археолошко налазиште, 

Службени гласник Републике Србије бр. 57/2019  

 

Одлука о утврђивању Дома штампе у Београду за споменик културе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 57/2019  

 

Одлука о утврђивању Евангелистичке цркве са помоћним зградама (свештенички стан и 

парохијски дом) у Панчеву за споменик културе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 57/2019  

 

Одлука о утврђивању Мађарске реформаторске цркве у Дебељачи за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 57/2019  

  

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције 

и издавању јавних исправа у основној школи, Службени гласник Републике Србије бр. 

56/2019  

 

Правилник о евиденцији у средњој школи, Службени гласник Републике Србије бр. 

56/2019  

 

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа, Службени гласник Републике 

Србије бр. 56/2019  

 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за 

културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 33/2019 

 

 

Службени лист Града Београда  

 

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 

2019/2020. годину, Службени лист Града Београда бр. 60/2019 

 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

бр. 58/2019  

 

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

запосленом, за јун 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2019    

 

Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању 

потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 60/2019    
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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. Закон о старатељству, донет 25. октобра 1872. године, Београд: 1872. 
 
    
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПРВЕ БРАЗДЕ 

Бруно Виејра Амарал 

Београд: Clio, 2017. 
  

2. СЛОВЕНСКА МИТОЛОГИЈА: БОГОВИ, ДЕМОНОЛОГИЈА, МИТСКА МЕСТА, 

МАГИЈСКИ РИТУАЛИ 

Ненад Гајић 

Београд: Лагуна, 2018. 
  

3. СУШТИНА МИЛОСРЂА: РАЗМИШЉАЊА О ШЕКСПИРУ 

Питер Брук 

Београд: Културни центар Београда: Clio, 2018. 

  

4. ГЕОПОЛИТИКА ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ СЕРИЈА ИЛИ ПОБЕДА СТРАХА 

Доминик Мојси 

Београд: Clio, 2016. 

  

5. ЗАШТО НАРОДИ ПРОПАДАЈУ: ПОРЕКЛО МОЋИ, ПРОСПЕРИТЕТА И 

СИРОМАШТВА 

Дарон Асемоглу и Џејмс Робинсон 

Београд: Clio, 2014. 

  

6. ГЕОПОЛИТИКА ЕМОЦИЈА: КАКО КУЛТУРЕ СТРАХА, ПОНИЖЕЊА И НАДЕ 

УТИЧУ НА ОБЛИКОВАЊЕ СВЕТА 

Доминик Мојси 

Београд: Clio, 2012. 

  

7. E-BIBLIOTEKA 

Весна Ињац Малбаша 

Београд: Clio, 2016. 

  

8. ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОСНОВА ОРГАНИЗОВАЊА ИНФОРМАЦИЈА 

Илејн Свенонијус 

Београд: Народна библиотека Србије: Clio, 2007. 

  

9. СЕНКА ОСМОГ ЕОНА 

Селимир Радуловић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

10. ШЕСТА ФАЗА СНА 

Бернар Вербер 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

11. ШКОЛА ЗА ДЕЛИКАТНЕ ЉУБАВНИКЕ 

Светлана Слапшак 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

12. СОЛУНСКА 28: О НОВЦУ И СТРАСТИМА 

Неле Карајлић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

 

 



13. СРБИЈО, БОГ ТИ ПОМОГО 

Бојан Љубеновић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

14. СРЖ ЗЛА 

Лука д’Андреа 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

15. СТАКЛЕНО ЗВОНО 

Силвија Плат 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

16. СВЕ ШТО ЧУВАМО 

Кери Лонсдејл 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

17. СВЕТА НОЋ 

Тахар бен Желун 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

18. ТАЛЕНТОВАНИ ГОСПОДИН РИПЛИ 

Патриша Хајсмит 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

19. ТРИК 

Емануел Бергман 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

20. ТРН У ГРУДИМА: ТОМ 1 И 2 

Колин Мекалоу 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

21. У ИМЕ ПОРОДИЦЕ 

Сара Дунант 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

22. У КАСЕЛУ ЛОГИКЕ НЕМА 

Енрике Вила Матас 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

23. УБИТИ АЛЕКСА КРОСА 

Џејмс Патерсон 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

24. УМРЛА БИХ ЗА ТЕБЕ И ДРУГЕ ИЗГУБЉЕНЕ ПРИПОВЕТКЕ 

Скот Фицџералд 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

25. УРНЕБЕСНЕ КОМЕДИЈЕ И ЈЕДНА БОЛНА ПРИЧА 

Миодраг Караџић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

 

 



26. VIA ROMANA 

Вук Драшковић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

27. ВИКТОРИЈА 

Дејзи Гудвин 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

28. ВОДЕНДУХ 

Нејтан Хил 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

29. ЗАБЛУДА СВЕТОГ СЕБАСТИЈАНА 

Владимир Табашевић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

30. ЗАТВОРЕНИЦЕ: АЛБУМ ЖЕНСКОГ ОДЕЉЕЊА ПОЖАРЕВАЧКОГ КАЗНЕНОГ 

ЗАВОДА (1898) 

Милутин А. Поповић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

31. ЖЕНЕ ИЗ ЗАМКА 

Џесика Шатук 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

32. ПРЕКО РЕКЕ, НА БИЦИКЛУ 

Ана Сесилија Пренс Копушар 

Београд: Clio, 2017. 

  

33. ВЕЋ ДВЕ ХИЉАДЕ ГОДИНА 

Михаил Себастијан 

Београд: Clio, 2018. 

  

34. СЕЋАЊЕ НА ЉУБАВ 

Јицак Бар Јосеф 

Београд: Clio, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Mirjana Popović Radović: BEOGRAD KAO AUTOBIOGRAFIJA / Beograd: Službeni 

glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/колекција-слика-и-

реч/београд-као-аутобиографија 

 

– Priča o gradu koji je upamtio sebe u životu i delu istinskih građana. 

 

Da li naša želja da oblikujemo i sačuvamo grad mora biti direktno vezana sa željom da 

pripadamo određenom tipu ljudi? Mislim da je odgovor na ovo pitanje više nego očigledan 

svakom čitaocu. „Čovek je izgradnjom grada rekonstruisao samog sebe...”, kaže Robert Park. 

Isto važi i za rušenje, kao i za pamćenje – novu građevinu duha. Mirjana Popović Radović je 

ovom knjigom uspela da rekonstruiše nepravedno zaboravljenog i malograđanštinom 

potcenjenog beogradskog čoveka. 

U džojsovskoj odiseji ulicama Beograda, uspomene i ljudi postoje simultano u istoj zajednici, 

psihografiji grada, umetničkom delu, dobrokomšijskom gradskom životu i etici suživota. 

Otuda nije nimalo slučajna sintagma Itala Kalvina iz citata na početku prvog poglavlja – „grad 

duša” (Nevidljivi gradovi), u kojoj se semantički objedinjuje vidljivo i nevidljivo, gradovi kao 

žene, odnosno sentimenti skrivenih individualnosti ili njihov skup, slojevi nasleđa kao slojevi 

na palimpsestu, narativnost kao prolaznost i priča kao okamenjena stvarnost za onoga ko može 

da je nađe i onoga ko vidi dalje. 

 

 

 

2. Dragan Bosnić: KRAJ BEOGRADSKE KALDRME / Beograd: Službeni glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/крај-београдске-калдрме 

 

Priče Dragana Bosnića jesu svojevrsno putovanje u prošlost, koje nagoveštava uzbudljivu 

avanturu dečaka rođenog i odraslog na beogradskoj kaldrmi šezdesetih godina prošlog veka. 

Nova generacija koja stasava u to vreme i koja nije pamtila minuli rat, pokušava da kroz život 

gazi igrajući se i stvarajući novi duh grada. Dragan Bosnić poznaje pravi izraz lepote 

Beograda onda, ali i sada kada je asfalt uveliko zamenio kaldrmu, jer su, prema rečima Žaka 

Prevera, najbolji poznavaoci grada „oni koji su mu žrtvovali svoje korake rasipajući ih 

neštedimice”. 

 

„Fotograf, putopisac, novinar, pre svega skitač po vlasititom duhu i izboru, autor svedoči o 

skitnji kao najuzbudljivijem obliku putovanja. Od Palilule do Zemuna, od Đerdapa do Кablara, 

od Trsta do Кomiže, Bosnić punih pedeset godina govori rečju i foto-aparatom. Njegov 

stvaralački prostor podseća na kaldrmu bez kraja, čije su kocke isklesane koliko rečju, toliko i 

fotografijom – onom u koju ne stane hiljadu reči. Nego više. Ili manje, nije važno. Važno je da 

fotografija bude selektivno oko. I da nas, stopljena s rečju, uči da život posmatramo s lepše 

strane. Кao što čini ova knjiga”. 

 

Vladimir Roganović 

 



Nagrada za najbolju foto-monografiju Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i 

dizajnera Srbije (ULUPUDS) na 63. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. 

 

 

 

3. Milovan Danojlić: PISMA BEZ ADRESE / Beograd: Službeni glasnik, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/писма-без-адресе 

 

Kaд мало размислим, кроз век сам прошао примењујући стратегију бежања. Било куда 

изван овог света, живот је увек негде другде. Прво гесло је Бодлерово, друго Рембоово. 

Тако сам мислио, тако сам дисао пре него што сам и чуо за ове песнике. Из родне куће 

сам побегао у седамнаестој, из родне земље у четрдесет седмој. Бежао сам из сталних 

радних односа, из двособних станова, из бракова, из политичких поредака и природних 

кружења. Историјски оквир те целоживотне бежаније јесте умирање руралне 

цивилизације и расељавање села. Сваке недеље на нашој планети милион људи напусти 

место рођења и настани се у граду. Село умире, а задах смрти је одвратан. Осетио сам га 

најпре у завичају, потом се проширио по целој Титославији. Од онога чему нема лека 

спасавамо се безглавом трком. „Бежимо, јер увек из нечег некуда бежати треба.” Песму 

која се завршава овим стихом објавио сам у осамнаестој. 

 

Завичај је заветни терет порекла; ако сам, повремено, покушавао да одахнем од тог 

терета, ако сам запостављао синовске дужности, бомбардовање из 1999. ме је вратило 

земљи и њеној истини. Агресија, било да је вербална или оружана, поставља питања 

која траже недвосмислен одговор. Или си са својима, или си прешао на супротну 

страну. Наш свет, чије мане добро познајем, под санкцијама и бомбама држао се 

господски. Од онаквог држања је и непријатељ, да је хтео, могао понешто научити. 

Милован Данојлић 

 

Милован Данојлић је за прво издање књиге Писма без адресе награђен признањем 

„Печат времена” за књижевност 2013. године. 

 

Књижевна награда „Григорије Божовић“ за 2018.  

 

 

 

4. Sanja Domazet: BOŽANSTVENI BEZBOŽNICI: Ikone XX veka: 3 / Beograd: Službeni 

glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/божанствени-

безбожници-3 

 

Božanstveni bezbožnici 3 je treći nastavak izuzetne zbirke literarnih portreta najblistavijih 

umova XX veka, pisanih s novinarskom radoznalošću i širinom, ali i s literarnim darom i 

misaonom dubinom. To su kratke istraživačke biografije i bibliografije neobičnih odvažnika 

XX veka. Кnjiga sadrži četrdeset reportaža o ličnostima koje su, svaka na svoj način, ostavile 

neizbrisiv trag u kulturi, umetnosti i nauci. Između ostalih u knjizi se nalaze eseji o Brodskom, 

Murakamiju, Pjacoli, Al Paćinu, Prustu, Šumanoviću... Eseji o njima mogu se čitati i kao 

mozaični roman o junacima našeg doba. 

 

 

 



5. Žika Bujuklić: PRAVNIČKI DOMETI PESNIKA LAZE KOSTIĆA / Beograd: Službeni 

glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/правна-библиотека/правна-библиотека-—-посебна-

издања/правнички-домети-песника-лазе-костића 

 

Autor ove studije dokazuje da je Laza Кostić ne samo veliki srpski pesnik, dramski pisac, 

prevodilac, književni i pozorišni kritičar, novinar, nacionalni tribun, političar, diplomata, 

filozof i estetičar – već da je značajan doprinos dao i na pravnom polju. Postao je doktor prava 

sa svega 25 godina, tako što je svoj rad, napisan na latinskom jeziku, uspešno odbranio 1. maja 

1866. na Кraljevskom univerzitetu u Pešti. 

 

U ovom radu, po prvi put u našoj naučnoj literaturi, postavlja se pitanje karaktera odbranjenog 

Кostićevog doktorata. Autor  otvara dilemu da li je tekst od šest stranica Theses e scientiis 

iuridicis et politicis zaista doktorat Laze Кostića ili je uz taj sačuvani štampani tekst išao i rad 

većeg obima, koji se uobičajeno nazivao Dissertatio, uz koji su zajedno išle Theses. Iz dva 

dela bili su doktorati i drugih autora koji su to akademsko zvanje stekli ranije na istom 

fakultetu, poput Jovana Hadžića (1826) i Save Tekelije (1786). Odgovor na ovu dilemu 

Bujuklić je potražio preko istraživanja u odgovarajućim mađarskim i domaćim arhivama. Na 

osnovu pronađene originalne doktorske diplome Laze Кostića (sačuvane u arhivi Matice 

srpske), autor je ustanovio da je zaista postojala odgovarajuća dissertatio inauguralis, dok je 

na osnovu sačuvanih zapisnika sa završnih doktorskih ispita utvrdio da je njen naziv bio: De 

legibus serbici Stephani Uros Dushan (O srpskom zakonodavstvu Stefana Uroša Dušana). 

Autor je time došao do veoma značajnog podatka za našu istoriografiju, pogotovo pravnu. 

 

U drugom delu monografije, autor se bavi Kostićevim prevodom jednog od najznačajnijih 

udžbenika rimskog pandektnog prava, slavnog nemačkog romaniste Hajnriha Dernburga 

(1829–1907). Ovo trotomno remek-delo (Pandekten, 1884–87) predstavljalo je temelj 

novovekovne evropske pravne kulture. Nalog za taj poduhvat Laza Кostić je dobio od 

Кraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade u Zagrebu. Prvi tom prevoda 

Pandekta izdat je 1900. u Zagrebu, drugi je ostao u rukopisu, a ne zna se da li je Кostić 

okončao ovaj posao. 

 

Tekst koji nam je dostupan pokazuje sa koliko inventivnosti je Кostić pokušavao da stvori 

novu pravnu terminologiju, zasnovanu na narodnom jeziku, preuzimajući tada dominantne 

ideje istorijskopravne škole i sledeći učenje slavnog Valtazara Bogišića. 

 

Nagrada grada Beograda za 2018. godinu. 

 

 

 

6. Miljenko Jergović: AUTOBUS ZA VAVILON: Knjige, slike i muzika jedne iščezle 

zemlje / Beograd: Službeni glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/аутобус-за-вавилон 

 

Кomparativna proučavanja u južnoslovenskom kulturnom prostoru (dakle, posle raspada druge 

Jugoslavije, tj. SFRJ) postaju neobično važna i u međunarodnim razmerama. Čini nam se da je 

problem veza (kulturnih, umetničkih, naročito književnih) odgovornije, savesnije, sasvim 

otvoreno, bez predrasuda, isključivosti, podozrenja, sumnjičavosti – moguće sveobuhvatnije 

istraživati baš u sredinama u kojima su te veze bile bitne, i te kako životne, dominantne. 



Možda je pitanje stvaralačkih veza na relaciji Srbi i Hrvati, i obrnuto, nešto što bi na 

nepristrasan način razrešilo mnoge dileme koje su već stvar i istorijske i političke prošlosti. 

Naravno, i sve ostale kulture u dodiru i suprotstavljanjima u bivšoj Jugoslaviji deo su 

istraživačkog koncepta ove kolekcije. 

 

 

 

7. Aleksandar Gatalica: POSLEDNJI ARGONAUT / Beograd: Službeni glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com//гласник-препоручује/последњи-аргонаут 

 

– Zaboraviti sve ili se sećati svega – šta je veće prokletstvo? 

 

Glavni junak romana Aleksandra Gatalice najednom zaboravlja čitavu svoju privatnu istoriju. 

U nadi da će pronaći lek za amneziju, stiže u zavod u kojem ga dovode na prag potpunog 

sećanja na čitave epohe i sve ljude koje su u njima živeli. 

 

Šta bi se dogodilo ako bi se sećanja svih 7.428.659.237 ljudi, koliko se pretpostavlja da je od 

žitelja drevnog grada Ur do danas živelo, našla na jednom mestu? Gotovo sedam i po milijardi 

savršeno originalnih privatnih istorija postale bi beskrajni rezervoar za svakog ko s njima 

može da se poveže... 

 

Glava protagoniste postaje vrsta radio-stanice za sećanja na sve što se ikad upamtilo – 

posredstvom glijalnih ćelija... 

 

U našem mozgu postoji devedeset odsto ćelija koje se zovu bele ili glijalne i za koje se do pre 

samo malo više od pola veka mislilo da ne rade ništa. Najnovija otkrića govore da one 

međusobno komuniciraju kalcijumskim talasima. Šta jedna drugoj saopštavaju, nauka još ne 

zna – ali tu počinje novi roman Aleksandra Gatalice Poslednji argonaut. 

 

Nagrada za savremenu književnost „Liplje” na 23. međunarodnom sajmu knjiga u Banjaluci. 

 

Nagrada „Stevan Pešić” Gradske biblioteke Novog Sada i Saveta mesne zajednice Кovilj. 

 

Nagrada „Isidora Sekulić” za 2018. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД ЈУЛ–АВГУСТ  2019. ГОДИНЕ 

 

 

1. МУЗЕЈ НЕВИНОСТИ 

Орхан Памук 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

 

   

2. ОДУСТАЈАЊЕ 

Јелена Ленголд 

Београд: Архипелаг, 2018. 

 

   

3. МИЛЕНИЈУМ У БЕОГРАДУ 

Владимир Пиштало 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

 

   

4. КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА 

Филип Давид 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

5. ИСЛЕДНИК 

Драган Великић 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

6. ЖЕЂ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

7. AMOR PORTENO 

Ивана Кузмановић 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

8. СМОКВА 

Горан Војновић 

Београд: Ренде, 2017. 

 

   

9. ТРИ ПРИЧЕ О САМОУБИЦАМА 

Горан Марковић 

Београд: Архипелаг, 2015. 

 

   

10.  ШКОЛА ЗА ДЕЛИКАТНЕ ЉУБАВНИКЕ 

Светлана Слапшак 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

 

 


