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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 135.000 прописа и преко пола милиона 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 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 
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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Хашемитској Краљевини Јордан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Дамаску, Јована Вујасиновића, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Хашемитској Краљевини Јордан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Дамаску, Радована Стојановића, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Народној Републици Кини, Маје Стефановић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 116/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Индији, Синише Павића, Службени гласник Републике Србије бр. 

119/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Белгији, Александра Тасића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 119/2021 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Словачкој Републици, Момчила Бабића, Службени гласник Републике Србије бр. 

126/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Комонвелту Аустралија, Радета Стефановића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 126/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Пољској, Небојше Кошутића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 132/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Јерменији, Татјане Панајотовић Цветковић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 132/2021 

  

Закон о изменама Закона о референдуму и народној иницијативи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 119/2021 

 

Пословник Републичке изборне комисије, Службени гласник Републике Србије бр. 

117/2021 

 

Уредба о областима научних и других истраживања од значаја за одбрану земље и о 

начину и поступку за издавање одобрења за вршење тих истраживања заједно са 

страним лицима или за потребе страних лица, Службени гласник Републике Србије бр. 

120/2021 

 



Уредба о престанку важења Уредбе о областима научних и других истраживања од 

значаја за одбрану земље и о начину и поступку за издавање одобрења за вршење тих 

истраживања заједно са страним лицима или за потребе страних лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 122/2021 

 

Уредба о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције, Службени 

гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Одлука о образовању Националног координационог тела за борбу против ширења 

оружја за масовно уништење за период од 2021. до 2025. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 117/2021 

 

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу 

исправности гласачке кутије, за изјашњавање на републичком референдуму ради 

потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, расписаном за 16. јануар 2022. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Одлука о утврђивању текста Информације о Акту о промени Устава Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Одлука о допуни Правилника о раду Етичког одбора Високог савета судства, Службени 

гласник Републике Србије бр. 118/2021 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Кигалију, Република Руанда, 

Службени гласник Републике Србије бр. 120/2021 

 

Одлука о образовању Радног тела за праћење спровођења Националне стратегије за 

процесуирање ратних злочина за период од 2021. до 2026. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 120/2021 

 

Одлука о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 123/2021   

 

Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Одлука о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Одлука о избору на функцију јавних тужилаца, Службени гласник Републике Србије бр. 

126/2021 

 

Одлука о поништавању огласа за избор јавних тужилаца, Службени гласник Републике 

Србије бр. 126/2021 

 

Одлука о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана, Службени гласник 

Републике Србије бр. 126/2021 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Банџулу, Република Гамбија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 127/2021 



Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 130/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Националног координационог тела 

за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног 

координатора за спречавање и борбу против тероризма, Службени гласник Републике 

Србије бр. 132/2021 

  

Исправка Упутства за припрему и примопредају гласачког материјала, Службени 

гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Исправка Упутства за рад гласачког одбора приликом спровођења гласања на 

републичком референдуму, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Исправка Упутства за уређивање гласачког места за спровођење републичког 

референдума, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Исправка Упутства за утврђивање резултата републичког референдума, Службени 

гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Бојана Петровића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 112/2021 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Владана Јовановића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 120/2021 

 

Решења изборних комисија јединица локалних самоуправа о одређивању гласачких 

места, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 124/2021   

 

Решење о одређивању гласачких места у заводима за извршење кривичних санкција, за 

гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Решење о одређивању гласачких места у иностранству, за гласање на републичком 

референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 128/2021 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом представљања Извештаја 

Европске комисије о Републици Србији за 2021. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2021 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Редовног 

годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2020. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 130/2021 

 

Закључци Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Редовног 

годишњег извештаја Заштитника грађана за 2020. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 130/2021 

 



Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2021 

  

Роковник за вршење радњи у поступку спровођења републичког референдума ради 

потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, расписаног за 16. јануар 2022. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Стратегија људских ресурса у правосуђу за период 2022–2026. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 133/2021 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допуни Закона о буџетском систему, Службени гласник Републике 

Србије бр. 118/2021 

 

Закон о допунама Закона о порезу на добит правних лица, Службени гласник Републике 

Србије бр. 118/2021 

 

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

Републике Србије бр. 118/2021 

 

Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 118/2021 

 

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

Републике Србије бр. 118/2021 

 

Закон о буџетској инспекцији, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2021 

 

Закон о изменама и допунама Царинског закона, Службени гласник Републике Србије 

бр. 118/2021 

 

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

гласник Републике Србије бр. 123/2021   

 

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

организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2021   

 

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

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

123/2021   

 

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

Raiffeisen banke a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по 

основу уговора о кредиту за јачање транспортних капацитета гасовода у Републици 

Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2021   

 



Закон о задуживању Републике Србије код Banca Intesa a.d. Beograd за потребе 

финансирања Пројекта Рума–Шабац–Лозница, Службени гласник Републике Србије бр. 

126/2021 

 

Закон о тржишту капитала, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 129/2021 

 

Закон о измени и допуни Закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне 

подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

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

медијски сервис, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

Закон о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2021 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 130/2021 

  

Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница, 

Службени гласник Републике Србије бр. 116/2021 

 

Уредба о учешћу јавности у изради одређених планова и програма у области заштите 

животне средине, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Уредба о изменама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји 

обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, 

уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2021. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 117/2021 

 

Уредба о измени Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање 

заштићених природних добара од националног интереса у 2021. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница, 

Службени гласник Републике Србије бр. 119/2021 

 

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

у 2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2021 

 

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 121/2021 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних 

одлика „Власина”, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2021   

 



Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене регионалног 

Колубарског система снабдевања водом, Службени гласник Републике Србије бр. 

123/2021   

 

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

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

туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Уредба о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи 

ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести 

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Уредба о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за 

истраживање, развој и унапређење производа и инфраструктуре неопходне за борбу 

против заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Уредба о измени Уредбе о платама полицијских службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 125/2021   

 

Уредба о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени 

природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају 

поремећаја на тржишту природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 

132/2021 

 

Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за 

потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза, Службени гласник 

Републике Србије бр. 132/2021 

 

Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која 

имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим 

сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон), Службени гласник 

Републике Србије бр. 132/2021 

 

Уредба о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно 

дело, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености 

државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог 

епидемијом заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 

132/2021 

 

Уредба о изменама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи 

кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди 

проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике 

Србије бр. 132/2021 

 

Уредба о централизованом обрачуну примања запослених, изабраних и постављених 

лица код корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за 

обавезно социјално осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 



Уредба о изменама Уредбе о условима и начину коришћења система за управљање 

фактурама, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Уредба о изменама Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид 

електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине 

фактура у папирном облику, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Уредба о измени Уредбе о режиму граничних провера страних и домаћих пловила, 

Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Уредба о законским мерним јединицама и начину њихове употребе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 132/2021 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским 

формалностима, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2022. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 133/2021 

    

Одлука о престанку важења Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана 

подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала 

јадарита „Јадар”, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2021 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне 

намене слива акумулације „Гружа”, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2021 

 

Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2022. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о подацима које давалац лизинга доставља Народној банци 

Србије и о начину и роковима достављања тих података, Службени гласник Републике 

Србије бр. 119/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа 

финансирању физичким лицима, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2021 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о изради Стратешке процене утицаја измена и 

допуна Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта 

експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар” на животну средину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Одлука о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе 

Тесле, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2021 

 

Одлука о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина за одређену 

робу, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

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

за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 



Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа 

посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 132/2021 

 

Одлука о измени одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених 

пољопривредних производа, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, 

царинских испостава, одсека и царинских реферата, Службени гласник Републике 

Србије бр. 132/2021 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Националне коалиције за смањење енергетског 

сиромаштва, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

    

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о количинама 

пластичних кеса стављеним на тржиште Републике Србије и о начину његовог 

достављања, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2021 

 

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

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

улову, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Правилник о измени Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

Правилник о изменама Правилника о максималним концентрацијама одређених 

контаминената у храни, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2021 

 

Правилник о престанку важења Правилника о квалитету ваздухопловних података и 

ваздухопловних информација за Јединствено европско небо, Службени гласник 

Републике Србије бр. 118/2021 

 

Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење 

примарне производње биљних култура, Службени гласник Републике Србије бр. 

119/2021 

 

Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење 

примарне пољопривредне производње у сточарству, Службени гласник Републике 

Србије бр. 119/2021 

 

Правилник о измени Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију и 

пловила на водомлазни погон, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2021 

 

Правилник са списком српских стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди 

који се примењују у складу са законом којим се уређују грађевински производи и 

списком донетих српских докумената за оцењивање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 120/2021 

 

Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, 

Службени гласник Републике Србије бр. 122/2021 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању континуиране 

пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о 

одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим 

пословима, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2021   

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима за инвестиције за 

унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре, Службени гласник Републике 

Србије бр. 125/2021   

 

Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива 

редовних издања поштанских марака, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Правилник о проценту одржавања полазака у друмском саобраћају у међумесном и 

међународном превозу путника, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Правилник о измени Правилника о Регистру хемикалија, Службени гласник Републике 

Србије бр. 126/2021 

 

Правилник о садржини и форми извештаја о мониторингу земљишта, Службени гласник 

Републике Србије бр. 126/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност, Службени 

гласник Републике Србије бр. 127/2021 

 

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

нафтног порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 127/2021 

 

Правилник о управљању радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 127/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења 

и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 129/2021 

 

Правилник о хомологацији, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 

130/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 130/2021 

 

Правилник о списку корисника јавних средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 130/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права 

на кредитну подршку, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2021 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о квалитету производа од воћа и поврћа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 130/2021 



Правилник о измени Правилника о методологији за прорачун циља кумулативне уштеде 

енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 131/2021 

  

Правилник о измени Правилника о начину и поступку обављања платног промета у 

оквиру консолидованог рачуна трезора, Службени гласник Републике Србије бр. 

132/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку, 

Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, 

Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Правилник о измени Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу 

подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских 

производа и производа са ознаком географског порекла, Службени гласник Републике 

Србије бр. 132/2021 

 

Правилник о условима које треба да испуњава комунални милиционар да би могао да 

врши послове мерења буке пореклом из угоститељских објеката, Службени гласник 

Републике Србије бр. 132/2021 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 130/2021 

 

Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије за развој тржишта 

капитала за период од 2021. до 2026. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

118/2021 

 

Стратегија развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника 

јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора 

Аутономне Покрајине Војводине а припадају јавном сектору, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 55/2021 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у 

Аутономној Покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћајне и путне 

инфраструктуре у 2021. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

51/2021 

 

Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава за подршку 

развоја и афирмације женског предузетништва, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 51/2021 

  

 

 

 



Службени лист Града Београда 

 

Одлука о успостављању сарадње између Града Београда (Република Србија) и Владе 

Санкт Петербурга (Руска Федерација), Службени лист Града Београда бр. 115/2021 

 

Наредба о спровођењу активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне 

ситуације у зимским условима у сезони 2021/2022, Службени лист Града Београда бр. 

116/2021 

 

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

Града Београда бр. 115/2021 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 118/2021  

 

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

Републике Србије бр. 123/2021   

 

Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити, 

Службени гласник Републике Србије бр. 126/2021   

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2021 

 

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

износа као увећања уз пензију, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Уредба о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 

Уредба о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици 

Србији за 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 

125/2021   

 

Упутство о изменама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику 

Србију лицима која долазе из држава са посебним ризиком од заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2021 

  

Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета 

стручног рада, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2021   

 

Правилник о допунама Правилника о имплантатима који се обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021   

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу и садржини лекарског 

рецепта, начину издавања и прописивања лекова, Службени гласник Републике Србије 

бр. 127/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

Правилник о Листи забрањених допинг средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 129/2021 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав 

рад при коришћењу опреме за рад, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2021 

 

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

здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 130/2021 

 

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

здрав рад при излагању електромагнетском пољу, Службени гласник Републике Србије 

бр. 130/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ценама здравствених услуга на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 132/2021 

 

Правилник о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном 

и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 

132/2021 

 

Правилник о изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за 

медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог 

осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 

даваоцима здравствених услуга за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 133/2021 

  

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у новембру 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

117/2021 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија у 2022. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2021 

 

Решење о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије 

новчаних накнада, накнада погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од 

јануара 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2021 

 

Решење о вредности општег бода од јануара 2022. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 118/2021 

  



Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у децембру 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

133/2021 

 

Решење о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно 

осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 133/2021 

 

Сажетак Посебног извештаја о дискриминацији деце, Службени гласник Републике 

Србије бр. 118/2021 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

  

Одлука о измени 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 2021. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 52/2021 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о износу новчаног давања породиљи, новчаног давања незапосленој породиљи, 

новчаног давања породиљи за прворођено дете, новчаног давања породиљи за 

трећерођено дете, новчаног давања породиљи за близанце и новчаног давања породиљи 

за другорођено дете за 2022. годину, Службени лист Града Београда бр. 117/2021 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

бр. 123/2021   

 

Закон о иновационој делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

Закон о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 129/2021 

 

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

гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

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

гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 



Закон о изменама и допуни Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите 

права интелектуалне својине, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

Закон о културном наслеђу, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2021 

 

Закон о измени и допуни Закона о електронским медијима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 129/2021 

 

Закон о измени и допунама Закона о јавним медијским сервисима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 129/2021 

 

Одлука о оснивању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2021 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 125/2021  

 

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 

програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за 

високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 127/2021   

 

Одлука о оснивању Средње школе „Дољевац” у Дољевцу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 132/2021 

 

Одлука о стицању статуса института од националног значаја (Институт за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић”, Београд), Службени гласник Републике Србије бр. 

132/2021 

 

Одлука о образовању Националног савета за развој Е-спорта у Републици Србији од 

2021. до 2025. године, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 

   

Упутство за оцењивање усклађености државне помоћи за усавршавање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 126/2021 

 

Правилник о програму и начину полагања стручног испита у музејској делатности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 118/2021 

 

Правилник о садржају и начину вођења документације о музејској грађи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 118/2021 

 

Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и 

наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности 

образовања одраслих, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2021 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 120/2021 

 

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

Србије бр. 125/2021   

 

Решење о усклађивању права на национално спортско признање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 125/2021   



Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 127/2021 

 

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

Србије бр. 127/2021 

 

Минимални услови за избор у звања наставника на академијама струковних студија и 

високим школама струковних студија, Службени гласник Републике Србије бр. 

130/2021 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за новембар 2021. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 123/2021 

 

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

запосленом, за октобар 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 127/2021 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 127/2021 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 

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

за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 127/2021 

 

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 127/2021 

 

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 127/2021 

 

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

гласник Републике Србије бр. 132/2021 

 

Динарски износи месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак 

грађана, за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2021 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И 
ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 

2021. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   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. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

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

3. НАША МЕСТА: часопис за локалну самоуправу 

4. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

5. ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ: часопис Института за новију историју Србије 

 

 

 

 

 

                      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. Закон о заштити раденика, донет 14. јуна 1922. године, 1922. 

 
   
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. CAMPO SANTO 

Винфрид Георг Зебалд 

Нови Сад: Културни центар Новог Сада; Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2019. 

  

2. СТАЛНА ПОСТАВКА 

Миодраг Кајтез 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2021. 

  

3. ТРИК-РОМАН 

Петар Милошевић 

Зрењанин; Нови Сад: Агора; Будимпешта: Задужбина  

Јакова Игњатовића, 2021. 

  

4. АЈНШТАЈН И ЈА 

Габријела Грејсон 

Нови Сад: Академска књига, 2020. 

  

5. КРИТИЧКИ ОПИСИ: ОГЛЕДИ О СРПСКОЈ ПРОЗИ 

Марко Недић 

Нови Сад: Академска књига, 2020. 

  

6. КУБАНСКЕ ПРИЈАТЕЉИЦЕ 

Радмила Гикић Петровић 

Нови Сад: Академска књига, 2020. 

  

7. ЛИНГВИСТИЧКИ МЕМОАРИ 

Ранко Бугарски 

Нови Сад: Академска књига, 2020. 

  

8. НОЋНА ПРОЈЕКЦИЈА 

Ото Хорват 

Нови Сад: Академска књига, 2021. 

  

9. ПИШЕМ ТИ ПРИЧУ: РЕФЛЕКСИ УСМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ И 

ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ У ПИСАНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ И 

САВРЕМЕНОЈ КУЛТУРИ СРБА 

Љиљана Пешикан Љуштановић 

Нови Сад: Академска књига, 2020. 

  

10. ПСИХОТЕРАПИЈА БОГОМ 

Борис Сирилник 

Нови Сад: Академска књига, 2020. 

 

  

11. УВОД У АНАЛИТИЧКУ ПСИХОЛОГИЈУ  

КАРЛА ГУСТАВА ЈУНГА 

Георгије Вулетић 

Нови Сад: Академска књига, 2019. 

  

12. ЗАКОН ЗЕМЉЕ: НАРАТИВ О ЖЕНИ У ПРОЗИ ИВЕ АНДРИЋА 

Снежана Милојевић 

Нови Сад: Академска књига, 2020. 



 PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Nikola Vuković: PRAVNA ZABLUDA U KRIVIČNOM PRAVU / Beograd: 

Službeni glasnik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/правна-библиотека/едиција-владавина-права/правна-

заблуда-у-кривичном-праву 

 

Izborom tema i kvalitetom njihove naučne obrade i prezentacije, ova edicija skreće 

pažnju na najvažnija pravna pitanja i probleme iz oblasti pravnih nauka. U skladu s 

njenim nazivom objavljujujemo dela iz oblasti teorije prava, filozofije prava i 

uporednog prava koja doprinose unapređivanju naše pravne i političke kulture. Njen 

cilj je da se pravničkoj i široj javnosti približe stavovi i rezultati istraživanja 

savremenih teoretičara i istraživača u pravnoj nauci. Svrha ove edicije jeste i 

upoznavanje sa stranim pravnim sistemima, posebno iz područja Evropske unije. 

U knjizi se analiziraju savremene tendencije u krivičnom pravu koje prete da 

devalviraju načelo krivice, a time i opravdanost postojanja ove grane prava, ako se ne 

prizna prava (realna) uloga i potreba instituta pravne zablude. Centralne teme 

istraživanja su nastanak, razvoj, mesto, podele, dejstvo, mogućnosti i sporna pitanja 

instituta pravne zablude u krivičnom pravu. Na toj liniji učinjeni su potrebni osvrti na 

institute krivice, stvarne zablude, duple zablude, nepodobnog pokušaja i zablude o 

izvinjavajućim razlozima, kao i na postupanje sudova u konkretnim i potencijalnim 

predmetima (u Nemačkoj, Austriji i Srbiji). Posebna pažnja posvećena je pitanju 

(ne)otklonjivosti pravne zablude jer neotklonjivost isključuje krivicu (a time i krivično 

delo). Autor demistifikuje ukorenjene predrasude na račun pravne zablude i zagovara 

održavanje razloga postojanja krivičnog prava kroz poštovanje načela krivice. 

 

 

 

2. Vitold Gombrovič: SUMANUTI / Beograd: Službeni glasnik, 2019. 

 

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

 

Šta je u književnosti sveta najbolje? Dela starih i modernih klasika, kao i iz pera 

savremenih svetskih pisaca, biće naši Glasovi sveta. Romani, priče, pa i pesme, 

ukratko književna dela svih vrsta i iz svih jezika, a bez kojih je naš život nezamisliv ili 

će biti nezamisliv kad se upoznate sa Glasovima sveta – eto našeg poklona koji ćete 

voleti i sa kojim ćete se naći u samom srcu kreativne imaginacije jezika bez granica. 

Jedan od najznačajnijih poljskih pisaca u trenutku besparice i želje za popularnošću, 

neposredno pred Drugi svetski rat, rešava „predati se igri s ljudima” i pod 

pseudonimom, u nastavcima, za popularne večernje novine piše „roman za kuvarice”. 

Sumanuti su konspirativno delo, otkrivano polako i u odlomcima. To je ljubavni 

roman, koji povezuje niz motiva koji se sreću u gotskim romanima: tajanstveni zamak 

s duhovima, skandal u plemićkoj porodici, opsednutost duhovima, anatema – sve to 

začinjeno na savremen način, jer je gotskim motivima pisac dodao spiritizam, 

parapsihologiju, šokantne tajne varšavskog polusveta, ubistvo milionera, a uz to i 

sportske dogodovštine. 

 

 



3. Blez Paskal: SPISI O MILOSTI: ZA ČIM SLEDI RASPRAVA O 

LJUBAVNIM STRASTIMA / Beograd: Službeni glasnik, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-кључеви/колекција-1001-књига/списи-о-

милости 

 

Dela iz beskrajne Vavilonske biblioteke, u džepnom formatu, za svakog, svaki tren i 

svugde, za čitanje, znanje i ljubav, za 1001 noć i 1001 dan. Кoliko god se poneke 

knjige iz tog raznolikog spleta mogle učiniti neobičnim, svakad su sa dalekosežnim i 

ozbiljnim implikacijama. Po duhu otvorene, izazovne ili poverljive, u vidokrugu im je 

uvek razumevanje životnih pojava i kvalitet života, kao i postavljanje pitanja od kojih 

ne bi trebalo da odvraćamo pogled. 

Ovi Spisi predstavljaju jedan od ključeva za razumevanje Paskalovog dela. U njima se 

najrazgovetnije razvija pozicija bogoslovlja jansenističke struje koju je Rim osudio 

1653. godine. Izvanredan mislilac miri slobodu sa delotvornošću milosti i povezuje 

spasenje sa nadmetanjem božanske i ljudske volje. Spisi su objavljeni 1779, posle 

autorove smrti, i svakako su jedan od najvatrenijih izraza čovekove sudbine. 

Tome smo pridružili i čudesnu Raspravu o ljubavnim strastima, dugo pripisivanu 

Paskalu, takoreći kao kontrapunkt njegovim Spisima o Milosti. U njoj se razvija 

teorija strasti shvaćena kao deo čovekove veličine. 

 

 

4. AMERIKA NOAR: NABOLJE IZ SERIJALA AKASHIC NOIR / Beograd: 

Službeni glasnik, 2019. 

 

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

 

Antologijski izbor američkog noara više od šeststo autora, iz četrdeset knjiga! 

Priča kao jedinstven književni žanr vraća se u fokus čitalačkog interesovanja upravo 

kroz noar – odnosno krimi i triler žanr. Njujorški izdavač do sada je objavio 59 knjiga 

noara, od kojih je 40 posvećeno gradovima u Severnoj Americi. U ovom izboru 

zastupljena je najmanje po jedna priča iz svih 40 knjiga, stvarajući jedinstvenu noar 

mapu Amerike. Urednik američkog izdanja Amerika noara kaže da jedini autor s 

njegove liste pisaca koje želeo da uključi u antologiju čiji rad nije ovde zastupljen 

jeste onaj kome doslovno nije uspeo da uđe u trag, što su okolnosti koje se potpuno 

uklapaju u duh serijala Noar. 

 

 

 

 



5. Fridrih Niče: SUTON IDOLA ILI KAKO FILOZOFIRATI ČEKIĆEM / 

Beograd: Službeni glasnik, 2020. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/колекција-1001-

књига/сутон-идола 

 

Suton idola je jedno od poslednjih Ničeovih dela. U trenutku kada se nemačka kultura 

obrušila na njega, on joj je uzvratio ovim radom koji može da posluži kao uvod u celu 

njegovu moćnu i visokokondenzovanu filozofiju. Razotkrio je nihilizam te kulture, 

zapravo čitave zapadne kulture od Sokrata naovamo, i njenu idolatriju. Najzad, 

ukazuje na prevrednovanje svih vrednosti kao svoj glavni projekt. 

 

 

 

6. Fridrih Niče: ANTIHRIST: PROKLETO HRIŠĆANSTVO / Beograd: Službeni 

glasnik, 2020. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/biblioteka-kljucevi/kolekcija-1001-

knjiga/antihrist 

 

U ovom poznom i žestoko moduliranom Ničeovom radu, koji je bio i ostao takoreći 

filozofska eksplozija, manje je u pitanju Hristos koliko samo hrišćanstvo u kojem će 

mislilac videti iluziju koja nas odvodi od stvarnosti. Ta moć obmane će, po njemu, biti 

najbitniji razlog koji je doveo do propasti klasične civilizacije. Sa ovim delom kritika 

religije dostiže jedan od svojih vrhunaca. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР–ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 

 

 

1. МЕДВЕДГРАД 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

2. ЗАМАЛЕК: РОМАН О КИСМЕТУ 

Дејан Тиаго Станковић 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

3. ПУТОВАЊЕ У ОБА СМЕРА 

Владета Јеротић 

Београд: Плато, 1997. 

 

   

4. ПРИЧА О НОВОМ ПРЕЗИМЕНУ: 2. ДЕО 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

 

   

5. КРАЉЕВСТВО 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

6. ХИЉАДУ ЧУДЕСНИХ СУНАЦА 

Халед Хосеини 

Београд: Лагуна, 2008. 

 

   

7. 1793. 

Никлас Нат о Даг 

Београд: Самиздат Б92, 2018. 

 

   

8. КРИЛА У МЕРМЕРУ 

С. М. Вељковић 

Београд: Evro Book, 2018. 

 

   

9. АБИСИНАЦ: ПРИПОВЕСТ О НЕВЕРОВАТНИМ 

ПУТОВАЊИМА ЖАН-БАТИСТА ПОНСЕА, НЕГУСОВОГ 

ПОСЛАНИКА ЊЕГОВОМ ВЕЛИЧАНСТВУ ЛУЈУ XIV 

Жан-Кристоф Рифен 

Београд: Лагуна, 2007. 

 

   

10.  МУДРИ КАО ЗМИЈЕ И БЕЗАЗЛЕНИ КАО ГОЛУБОВИ 

Владета Јеротић 

Београд: Ars Libri: Задужбина Владете Јеротића, 2008. 

 

 


