
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 10 

2014.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за 
заједничке послове републичких органа већ више од двадесет година једном месечно 
објављује Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном 
информационо-документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за Индок и 
библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, могу 
приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
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, 3613-734 , 363-1620, 363-1104/лок. 1620 и 1104 
 

        
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
 
Уредник:                Смиља Богдановић, начелник Одељења                 

(smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
 
Сарадници:           Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 

Смиљана Павков, документалиста за подршку процеса обраде 
правних   прописа 
Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података 
Гордана Михајловић, оператер припреме података  

 Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
 
 
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 

 

 

 



 
 
 
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 садржаја нових бројева часописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. Листа најчитанијих књига 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Замбији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Божина Николића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 104/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Народној Републици Кини, Милана Бачевића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2014 

 

Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама, Ђерђа Матковића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије у Републици Мозамбик, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Горана Вујичића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2014 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије у Републици Замбији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Горана Вујичића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Мозамбик, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Божинa Николићa, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2014 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије у Републици Малави, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Горана Вујичића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 115/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије у Републици Малави, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Божинa Николићa, Службени гласник Републике 

Србије бр. 115/2014 

 

Указ о додели одликовања, Ордена српске заставе другог степена, за  заслуге 

у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа 



између Републике Србије и Републике Индонезије, Семуела Самсона, 

Службени гласник Републике Србије бр. 116/2014 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Горана Вујичића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Божина Николића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије у Народној Демократској Републици Лаос, на 

нерезиденцијалној основи, са седиштем у Јангону, Миодрага Николина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме, Службени гласник Републике 

Србије бр. 107/2014 

 

Закон о допунама Кривичног законика, Службени гласник Републике Србије 

бр. 108/2014 

 

Закон о измени Закона о судијама, Службени гласник Републике Србије бр. 

117/2014 

 

Закон о изменама Закона о јавном тужилаштву, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2014 

 

Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 

локалне самоуправе за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

104/2014 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и 

обнову поплављених подручја, Службени гласник Републике Србије бр. 

110/2014 

 

Уредба о допуни Уредбе о платама лица која врше функцију, односно 

обављају послове у вези са извршењем казне затвора за кривична дела 

организованог криминала, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2014 

 

Уредба о допуни Уредбе о платама лица која обављају послове у посебним 

организационим јединицама државних органа надлежних за сузбијање 

организованог криминала, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2014 



 

Одлука о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених 

посланичких места у Народној скупштини, Службени гласник Републике 

Србије бр. 105/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 107/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 107/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова 

одбора Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 107/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Одбора за организацију самита Кине 

и земаља централне и источне Европе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 107/2014 

 

Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове 

Националног савета македонске националне мањине путем електорске 

скупштине 26. октобра 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

108/2014 

 

Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове 

Националног савета хрватске националне мањине путем електорске 

скупштине 26. октобра 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

108/2014 

 

Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове 

Националног савета црногорске националне мањине путем електорске 

скупштине 26. октобра 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

108/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије Републике Србије за 

спровођење Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и 

употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 110/2014 

 

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

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2014 

 



Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да друга реченица 

члана 50. став 4. Закона о судијама (Службени гласник РС, број 116/2008), 

није у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 

111/2014 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да друга реченица 

члана 75. став 2. Закона о јавном тужилаштву (Службени гласник РС, број 

116/2008), није у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора 

за чланове Националног савета македонске националне мањине путем 

електорске скупштине 26. октобра 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора 

за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем 

електорске скупштине 26. октобра 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора 

за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем 

електорске скупштине 26. октобра 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2014 

 

Одлука о обрасцима за подношење листа кандидата за чланове националних 

савета националних мањина који се бирају путем електорских скупштина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење 

Споразума о питањима сукцесије, Службени гласник Републике Србије бр. 

113/2014 

 

Одлука о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине 

Републике Србије, Бранка Маринковића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 114/2014 

 

Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А 

Споразума о питањима сукцесије, Службени гласник Републике Србије бр. 

114/2014 

 

Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц 

Споразума о питањима сукцесије, Службени гласник Републике Србије бр. 

114/2014 

 



Одлука о престанку функције заменика Тужиоца за ратне злочине, Веселина 

Мрдака, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2014 

 

Одлука о утврђивању коначног броја бирача за гласање на непосредним 

изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним 

за 26. октобар 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

115/2014 

 

Одлука о измени Упутства за спровођење непосредних избора за чланове 

националних савета националних мањина, Службени гласник Републике 

Србије бр. 115/2014 

 

Одлука о облику, изгледу, боји и броју гласачких листића за гласање на  

изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним 

за 26. октобар 2014. године, путем електорске скупштине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 115/2014 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да Уредба о 

посебном начину обраде података садржаних у матичним књигама за 

подручје Аутономне Покрајине Косово и Метохија (Службени гласник РС, 

број 86/2011), није у сагласности са Уставом и законом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 116/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за 

стабилизацију и придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 

116/2014 

 

Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и 

контролног листа за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове 

националних савета албанске и бошњачке националне мањине 2. новембра 

2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 118/2014 

 

Правилник о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима за 

извршење кривичних санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 

105/2014 

 

Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, 

Службени гласник Републике Србије бр. 110/2014 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о техничким обележјима и 

начину употребе средстава принуде, Службени гласник Републике Србије бр. 

115/2014 



 

Правилник о ближим условима које морају да испуне правна и физичка лица 

за спровођење стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова 

приватног обезбеђења, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова 

националних савета националних мањина, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2014  

 

Упутство за спровођење гласања на непосредним изборима за чланове 

националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. 

године, на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, Службени 

гласник Републике Србије бр. 114/2014 

 

Решење о престанку дужности председника српског дела Међувладине 

југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу, др 

Душана Вујовића, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2014 

 

Решење о именовању председника српског дела Међувладине југословенско-

белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу, Жељка Сертића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 105/2014 

 

Решење о престанку дужности председника српског дела Међувладине 

комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и 

Републике Азербејџан, др Расима Љајића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 105/2014 

 

Решење о именовању председника српског дела Међувладине комисије за 

трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике 

Азербејџан, др Расима Љајића, Службени гласник Републике Србије бр. 

105/2014 

 

Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и 

заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес 

приступања Републике Србије Европској унији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 105/2014 

 

Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и 

заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес 

приступања Републике Србије Европској унији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 105/2014 

 



Решење о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима 

за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. 

октобар 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2014 

 

Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, 

расписаним за 26. октобар 2014. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 108/2014 

 

Решење о обустављању поступка избора Националног савета пољске 

националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

Решење о закључењу посебног бирачког списка националних мањина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 109/2014 

 

Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним 

изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 

26. октобар 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2014 

 

Решења о утврђивању Збирне изборне листе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 111/2014 

 

Решење о именовању чланова Савета Координационог тела за процес 

приступања Републике Србије Европској унији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2014 

  

Решење о измени Решења о закључењу посебног бирачког списка националних 

мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Решење о измени и допуни Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, 

расписаним за 26. октобар 2014. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 114/2014 

 

Решење о изменама Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање 

на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, 

расписаним за 26. октобар 2014. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 115/2014 

 

Решење о резултатима избора за чланове Националног савета македонске 

националне мањине путем електорске скупштине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 116/2014 

 



Решење о резултатима избора за чланове Националног савета хрватске 

националне мањине путем електорске скупштине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 116/2014 

 

Решење о резултатима избора за чланове Националног савета црногорске 

националне мањине путем електорске скупштине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 116/2014 

 

Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени 

избори за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени 

избори за чланове Националног савета албанске националне мањине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на 

непосредним изборима за чланове националних савета албанске и бошњачке 

националне мањине 2. новембра 2014. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2014 

 

Решење о додели мандата чланова Националног савета македонске 

националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Решење о додели мандата чланова Националног савета хрватске националне 

мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Решење о додели мандата чланова Националног савета црногорске 

националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Решење о давању сагласности за отварање Амбасаде Државе Катар у 

Републици Србији са седиштем у Београду, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2014  

 

Закључак Владе о усвајању Акционог плана за примену стратегије превенције и 

заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 107/2014 

 

Закључци Народне скупштине поводом разматрања Извештаја о раду 

Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, РС број 72, 73 и 

74, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2014 

 

Извештаји о укупним резултатима избора за чланове Националних савета 

ашкалијске, бугарске, буњевачке, влашке, египатске, грчке, мађарске, немачке, 



ромске, румунске, русинске, словачке, словеначке, украјинске и чешке 

националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити 

тајних података у области одбране, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2014 

 

Закон о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Републике Србије, са једне стране и Европских 

заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир 

приступање Републике Хрватске Европској унији, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врачев Гај (Република 

Србија) и Сокол (Румунија) на српско-румунској државној граници, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Румуније о отварању међународног граничног прелаза Голубац (Република 

Србија) и Нова Молдова (Румунија) на српско-румунској државној граници, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2014 

 

Закон о потврђивању Уговора о трговини наоружањем, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 14/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније 

о размени и узајамној заштити тајних података, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 14/2014 

 

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о 

заједничком коришћењу просторија дипломатско-конзуларних представништава 

две државе, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

11/2014 

 

Споразум о сарадњи између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о 

контроли наркотика и спровођењу закона, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 14/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Македоније о размени и узајамној заштити тајних 



података, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

11/2014  

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Швајцарског федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова 

породице чланова дипломатских мисија, конзуларних представништава и сталних 

мисија при међународним организацијама, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 11/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Владе 

Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области одбране, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе 

Републике Србије и Уједињених нација који обезбеђују ресурсе прелазним 

снагама Уједињених нација у Либану (UNIFIL), Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 14/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Безбедносног споразума између 

Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 14/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Декларација о потреби покретања поступка измене Устава Републике Србије 

или доношење новог Устава Републике Србије, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 37/2014 

 

Пословник о раду Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 37/2014 

 

Покрајинска уредба о изменама и допуни Покрајинске уредбе о утврђивању 

звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за 

унутрашњу организацију и систематизацију радних места, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2014 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 37/2014 

 



Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 37/2014 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском заштитнику грађана – 

омбудсману, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 37/2014 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Правобранилаштву Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

37/2014 

 

Покрајинска скупштинска одлука о утврђивању Програма обнове и помоћи 

општинама и грађанима погођеним поплавама на територији Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

37/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о Секретаријату Покрајинске владе, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2014 

 

Одлука о образовању Одбора за израду Анализе проблема неразвијених и 

мање развијених локалних самоуправа у Аутономној Покрајини Војводини, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 41/2014 

 

Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику 

грађана – омбудсману, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

40/2014 

  

Решење о постављању правобраниоца Аутономне Покрајине Војводине, 

Гордане Пушић, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2014 

 

     

Службени лист града Београда 

 

Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 69/2014 

 

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 69/2014 

 

Одлука о успостављању сарадње између Града Београда (Република Србија) 

и Града Минска (Република Белорусија), Службени лист града Београда бр. 

75/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 75/2014 

 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама Закона о јавној својини, Службени гласник Републике 

Србије бр. 105/2014 

 

Закон о измени Закона о пореском посупку и пореској администрацији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 105/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 115/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану 

накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, Службени гласник 

Републике Србије бр. 115/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 115/2014 

 

Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације 

и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос 

електричне енергије 400 kV напонског нивоа „Трансбалкански коридор – 

прва фаза”, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2014 

 

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 

Службени гласник Републике Србије бр. 116/2014 

 

Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 116/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног 

социјалног осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2014 

 

Закон о измени Закона о легализацији објеката, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2014 

 

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Клисура реке 

Милешевке”, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2014 

 



Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених 

електроенергетских објеката за дистрибуцију електричне енергије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 105/2014 

 

Уредба о начину извештавања о свим финансијским и нефинансијским 

приливима и одливима средстава намењених за отклањање последица на 

подручјима погођеним поплавама, Службени гласник Републике Србије бр. 

105/2014 

 

Уредба о проглашењу Строгог резервата природе „Кукавица”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 107/2014 

 

Уредба о проглашењу Строгог резервата природе „Фељешана”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 107/2014 

 

Уредба о проглашењу предела изузетних одлика „Озрен – Јадовник”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 107/2014 

 

Уредба о методологији прикупљања и обраде података и обрачуну просечног 

дневног нето увоза, просечне дневне потрошње и количина обавезних 

резерви нафте и деривата нафте, Службени гласник Републике Србије бр. 

108/2014 

 

Уредба о висини, начину обрачунавања, плаћања и располагања накнадом за 

формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте, Службени гласник 

Републике Србије бр. 108/2014 

 

Уредба о утврђивању најниже суме осигурања на коју може бити уговорено 

осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену 

трећим лицима, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

Уредба о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума 

за одређивање угрожених потрошача при набавци опреме за пријем сигнала 

дигиталне телевизије, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Радан 

планине, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2014 

 

Уредба о извозу и увозу робе која би могла да се користи за извршење смртне 

казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање 

или кажњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2014 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених 

електроенергетских објеката за производњу електричне енергије и набавке угља 

за потребе термоелектрана, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2014 



Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених објеката рудне 

производње и снабдевања, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2014 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 

финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских 

комуникација и информационог друштва у 2014. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 112/2014 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове за кориснике оштећених и 

порушених породичних стамбених објеката, Службени гласник Републике 

Србије бр. 116/2014 

 

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Мала јасенова глава”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 116/2014 

 

Уредба о изменама Уредбе о накнадама и другим примањима запослених у 

организацијама обавезног социјалног осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 116/2014 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

116/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање 

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 

118/2014  

 

Одлука о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2015. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за 

транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса са 

одредбама Закона о јавним предузећима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 104/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета, Службени гласник Републике 

Србије бр. 104/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за утврђивање предлога мера 

ради несметаног финансирања изградње и реконструкције, одржавања и 

заштите државних путева, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2014 

 



Одлука о измени Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се 

односе на давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволе за рад 

банке и појединих сагласности Народне банке Србије, као и на утврђивање 

критеријума за одређивање првокласне банке, Службени гласник Републике 

Србије бр. 107/2014 

 

Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе 

за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, 

Службени гласник Републике Србије бр. 112/2014 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног 

плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток” на 

животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, 

сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које 

врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области 

стандардизације, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2014 

 

Одлука о висини трошкова обележавања и регистровања животиња, 

Службени гласник Републике Србије бр. 115/2014 

 

Одлука о висини накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте 

пољопривредног биља, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2014 

 

Одлука о избору правних лица за послове из програма мера за 2014–2016. 

годину који су утврђени као послови од јавног интереса, Службени гласник 

Републике Србије бр. 115/2014 

 

Одлука о допуни Методологије за одређивање цене приступа  систему за 

транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 116/2014 

 

Одлука о допуни Методологије за одређивање цене приступа систему за 

пренос електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 

116/2014 

 

Одлука о допуни Методологије за одређивање цене приступа  систему за 

транспорт природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2014 

 



Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 118/2014 

 

Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено 

осигурање за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2014 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању плана издавања 

пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања 

поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 

104/2014 

 

Правилник о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на 

међународном нивоу (оператора јавних комуникационих мрежа), Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2014 

 

Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну 

пољопривредну производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 

105/2014 

 

Правилник о висини трошкова за издавање годишње дозволе за рекреативни 

риболов, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2014 

 

Правилник о параметрима и методама за анализу и утврђивање квалитета 

шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се 

користе у производњи вина, Службени гласник Републике Србије бр. 

107/2014 

 

Правилник о техничким карактеристикама уређаја за давање посебних 

звучних и светлосних знакова и њиховој уградњи, постављању и начину 

употребе, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

Правилник о допуни Правилника о регистрацији моторних и прикључних 

возила, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о садржају, начину вођења и роковима 

чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче, Службени 

гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о организовању, спровођењу и 

начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о 

возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља 

возачки испит, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о теоријској и практичној 

обуци кандидата за возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које мора да 

испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или 

средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче, 

Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

Правилник о критеријумима по којима се класификују повреде прописа о 

транспорту опасног терета према категорији опасности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 108/2014 

 

Правилник о дозволама и центрима за обуку падобранаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 110/2014 

 

Правилник о обављању јавног авио-превоза, Службени гласник Републике 

Србије бр. 110/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о сертификацији 

ваздухоплова на које се не примењује ДЕО-21, Службени гласник Републике 

Србије бр. 110/2014 

 

Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за рад у радио-

фреквенцијским опсезима 1710–1785/1805–1880 МНz, Службени гласник 

Републике Србије бр. 112/2014 

 

Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за 

царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 

Службени гласник Републике Србије бр. 112/2014 

 

Правилник о процени вредности непокретности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о увозу и извозу одређених опасних 

хемикалија, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2014 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању плана издавања 

пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања 

поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 

114/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и 

испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 114/2014 

 



Правилник о садржини и облику изјаве о обављању трговине личним 

нуђењем, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2014 

 

Правилник о начину и условима истицања јединичне цене за поједине врсте 

производа, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2014 

 

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

попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени 

гласник Републике Србије бр. 116/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Службени 

гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени 

гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Правилник о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Правилник о службеној одећи чувара заштићеног подручја, Службени 

гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за 

системе за вентилацију или климатизацију, Службени гласник Републике 

Србије бр. 118/2014 

 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од 

поплава за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним 

документима, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2014 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 

пензија за октобар, новембар и децембар 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 105/2014 

 



Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 

ради изградње растеретног канала за одвођење бујичних вода у реку Дунав, 

Службени гласник Републике Србије бр. 107/2014 

 

Решење о овлашћењу за испитивање отпада, Службени гласник Републике 

Србије бр. 107/2014 

 

Закључак Владе Републике Србије којим се препоручује јавним предузећима 

и другим облицима организовања чији је оснивач Република Србија да 

најкасније до 30. новембра 2014. године уплате у буџет Републике Србије део 

од најмање 70% добити по завршном рачуну за 2013. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 105/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Други Пројекат развоја здравства 

Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета 

министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Хрватске о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Македоније о узајамном признавању возачких дозвола, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2014 

 

Протокол између Управе царина Републике Србије и Федералне царинске 

службе (Руска Федерација) о размени података о царинској вредности робе 

која се креће између Републике Србије и Руске Федерације, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 14/2014 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у 

међународном друмском саобраћају, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 11/2014 



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе републике Азербејџан о сарадњи у области ветеринарства, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2014 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу аката Светског поштанског савеза: 

Општег правилника Светског поштанског савеза, Светске поштанске 

конвенције, Завршног протокола Светске поштанске конвенције и 

Аранжмана о поштанско-финансијским услугама, усвојених на конгресу у 

Дохи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 14/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама, 

накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и 

запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2014 

 

Одлука о отварању Буџетског фонда за реализацију Програма обнове и 

помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 40/2014 

 

Решење о утврђивању Програма унапређења сточарства у Аутономној 

Покрајини Војводини за 2014. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 39/2014 

 

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП 

Војводине за 2014. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 36/2014 

 

Конкурс за су/финансирање пројеката управљача у заштићеним подручјима 

АП Војводине у току 2014. године, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 36/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника 

на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 69/2014 

 

Одлука о допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних 

привредних објеката, Службени лист града Београда бр. 69/2014 

 



Одлука о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки, Службени лист града Београда бр. 75/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о условима и начину располагања становима 

изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду, Службени 

лист града Београда бр. 77/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама, Службени 

лист града Београда бр. 77/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном 

линијском превозу путника на територији града Београда, Службени лист 

града Београда бр. 74/2014 

 

Измена и допуна Програма уређивања и давања у закуп грађевинског 

земљишта за 2014. годину, Службени лист града Београда бр. 72/2014 

 

Решење о додели назива Улице Коче Поповића на територији градске 

општине Савски венац, Службени лист града Београда бр. 69/2014 

 

Решење о промени назива дела Кумодрашке улице у Булевар Пека Дапчевића 

на територији градске општине Вождовац, Службени лист града Београда бр. 

69/2014 

 

Решења о разрешењу директора и в.д. директора у јавним предузећима чији 

је оснивач град Београд („Београдски водовод и канализација”, „Београд-

пут”, „Погребне услуге”, „Београдске електране”, „Градска чистоћа”, 

„Зеленило – Београд”, „Градске пијаце”, ГСП „Београд”, „Паркинг сервис”, 

„Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, Јавно 

радиодифузно предузеће „Студио Б”, „Ада Циганлија”, „Сава центар”, 

„Београдска тврђава”, „Београдводе” и „Јавно осветљење”), Службени лист 

града Београда бр. 69/2014 

 

Решења по конкурсима за именовање директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Београд, расписаним 27. јуна 2014. године („Београдски 

водовод и канализација”, „Београд-пут”, „Погребне услуге”, „Београдске 

електране”, „Градска чистоћа”, „Зеленило – Београд”, „Градске пијаце”, ГСП 

„Београд”, „Паркинг сервис”, „Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда”, Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”, „Ада 

Циганлија”, „Сава центар”, „Београдска тврђава”, „Београдводе” и „Јавно 

осветљење”), Службени лист града Београда бр. 69/2014 

 

Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа 

„Хиподром Београд”, Службени лист града Београда бр. 69/2014 

 



Решење о неприхватању предлога за именовање директора Јавног 

урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, Службени лист 

града Београда бр. 69/2014 

 

Решење о проглашењу заштите природног добра „Винова лоза у Земуну”, 

Службени лист града Београда бр. 72/2014 

 

Решење о проглашењу заштите природног добра „Храст у Улици Мије 

Ковачевића”, Службени лист града Београда бр. 72/2014 

 

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Два стабла 

кримске липе” на Андрићевом тргу у Београду, Службени лист града 

Београда бр. 72/2014 

 

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Лалино дрво” у 

Улици пуковника Бацића број 7 у Београду, Службени лист града Београда 

бр. 72/2014 

 

Решење о измени и допуни Решења о утврђивању цене услуга превоза у 

јавном линијском превозу путника на територији града Београда, Службени 

лист града Београда бр. 74/2014 

 

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду 

од 15. новембра 2014. године до 15. марта 2015. године (у зимским 

условима), Службени лист града Београда бр. 75/2014 

 

Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки 

саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне, Службени лист града 

Београда бр. 76/2014 

 

Решење о измени Решења о општим паркиралиштима, Службени лист града 

Београда бр. 76/2014 

 

Измене и допуне Генералног плана Београда 2021, Службени лист града 

Београда бр. 70/2014 

 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне 

помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2014 



Одлука о образовању Међуресорске радне групе за израду програма реформи 

политике запошљавања и социјалне политике, Службени гласник Републике 

Србије бр. 105/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о висини таксе за оцену испуњености услова и 

критеријума за стављање лека на Листу лекова, измену и допуну Листе лекова, 

односно скидање лека са Листе лекова, Службени гласник Републике Србије 

бр. 105/2014 

 

Одлука о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних 

осигураника за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

117/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени 

гласник Републике Србије бр. 118/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи забрањених допинг 

средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 109/2014 

 

Правилник о допуни Правилника о документацији и начину увоза лекова који 

немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у 

Регистар медицинских средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 

111/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о начину уписа медицинског средства у 

Регистар медицинских средстава и садржају захтева за упис медицинског 

средства у Регистар медицинских средстава, Службени гласник Републике 

Србије бр. 112/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким 

помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 

осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину 

упућивања осигураних лица на лечење у иностранство, Службени гласник 

Републике Србије бр. 112/2014 

 

Правилник о изгледу и садржини индивидуалног плана (активације 

корисника права на новчану социјалну помоћ који је радно способан), 

Службени гласник Републике Србије бр. 118/2014 



Правилник о допуни Правилника о врстама и стандардима медицинских 

средстава која се уграђују у људски организам, на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2014 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о медицинско-

техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 

осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2014 

 

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа 

допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

  

Закључак Владе, којим се одређује да ће се мера  карантина коју је наредио 

министар здравља, ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне 

болести А 98.4 болест Еbola (Мorbus viralis Еbola), у складу са 

епидемиолошком ситуацијом, спроводити у објекту хотела „Национал” Ауто 

пут број 5, Нови Београд, Београд, Службени гласник Републике Србије бр. 

114/2014 

 

Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 

2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2014 

 

  

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о 

радним клаузулама јавних уговора, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије 

и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 

Мађарске о социјалној сигурности, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 11/2014 

 

 

Службени лист града Београда  

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и 

медицинску екологију, Службени лист града Београда бр. 72/2014 



Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и 

ученику, Службени лист града Београда бр. 73/2014 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о спречавању допинга у спорту, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2014  

 

Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања 

ауторских дела, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

Одлука Бошњачког националног Вијећа којом се утврђује образовно-одгојна 

установа која је од посебног значаја за образовање припадника бошњачке 

националне заједнице у Републици Србији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 105/2014 

 

Одлука о утврђивању зграде хотела „Гранд” у Ваљеву за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Одлука о утврђивању зграде Старе болнице у Лозници за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Одлука о утврђивању Старог гвозденог моста на реци Градац у Ваљеву за 

споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Одлука о утврђивању зграде Гимназије „Вук Караџић” у Лозници за 

споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Одлука о утврђивању зграде Управе јавних прихода у Лозници за споменик 

културе, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2014 

 

Решење о именовању директора Библиотеке града Београда, Јасмине Нинков, 

Службени гласник Републике Србије бр. 108/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о 

научно-техничкој сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 11/2014 



Споразум о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије 

и Владе Црне Горе, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 13/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније 

Хоризонт 2020 – оквирном програму за истраживање и иновације (2014–2020), 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 14/2014 

 

  

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2014. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2014 

 

Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и 

пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 39/2014 

 

Поништавање Конкурса за превенцију насиља и дискриминације од 3. 

септембра 2014. године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

38/2014 

  

Конкурс за превенцију насиља и дискриминације, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 38/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Решења о разрешењу и именовању директора и в.д. директора у појединим 

установама чији је оснивач град Београд (Атеље 212, Позориште лутака 

„Пинокио”, Позориште на Теразијама, Југословенско драмско позориште, 

Позориште „Бошко Буха”, Завод за заштиту споменика културе града 

Београда, Историјски архив Београда, Мало позориште „Душко Радовић”, 

Позориште „Пуж”, Позориште „Звездара театар”, Битеф театар, Омладинско 

позориште „Дадов”, Центар за културу Лазаревац, Центар за културу 

Младеновац, Центар за културу и образовање Раковица, Кућа легата, Музеј 

Николе Тесле, Београдско драмско позориште, Продајна галерија „Београд”, 

Дечји културни центар Београд и Дирекција ФЕСТ-а), Службени лист града 

Београда бр. 69/2014 

 

 

 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за септембар 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 110/2014 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у септембру 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 115/2014 

 

Подаци о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем 

кварталу 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2014 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Показатељ пада потрошачких цена у августу 2014. године, Службени лист 

града Београда бр. 72/2014 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2014. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 

 

 

 

     1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије 

9. НЕДЕЉНИК 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

    12. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

                                        СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 



 

 

 

 

 

 

     

                                      СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                  ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

 

 

 

 

 

1. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког друштва Србије 

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена 

питања 

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА 

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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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 библиотека 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.   Први српски закон о црквеним властима, 1909. год. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. СВИ СРПСКИ ВЛАДАРИ: биографије српских 

(са црногорским и босанским) и преглед 

хрватских владара 

Станоје Станојевић 

Београд: Отворена књига, 2013. 
  

2. ВЕЛИКИ ГОСПОДАР: Милош Обреновић 

Душан Баранин 

Београд: Отворена књига, 2010. 
  

3. МЕХМЕД-ПАША СОКОЛОВИЋ 

Душан Баранин 

Београд: Отворена књига, 2010.                                                                                          

  

4. КНЕГИЊА ЉУБИЦА 

Радош Љушић 

Београд: Завод за уџбенике, 2013. 

  

5. ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЈ: отац савремене науке 

Војислав Гледић 

Београд: Admiral books, 2011. 

  

6. МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС – математичар, 

проналазач и путописац 

Војислав Гледић 

Београд: Admiral books, 2011. 

  

7. БЕКСТВО 

Алис Манро 

Зрењанин: Агора, 2013. 

  

8. ОБРЕТЕНИЈЕ НОВАКОВО 

Александар Живковић 

Београд: Добра књига, 2012. 

  

9. ДА ЧУВАМО СЛАВУ И ЧАСТ ВЕЛИКИХ 

ПРЕДАКА 

Ангелина Тимотијевић 

Београд: Добра књига, 2009. 

  

10. ЉУБАВНА ПИСМА И ДРУГЕ ЛЕКЦИЈЕ 

Милисав Савић 

Зрењанин: Агора, 2011 

  

11. ПО(В)РАТНИЧКИ РЕКВИЈЕМ 

Мирко Демић 

Зрењанин: Агора, 2012. 

  

12. АНТИХРИСТ. ПЕТАР И ЊЕГОВ СИН 

Д.С. Мерешковски 

Београд: Отворена књига, 2011. 

  

 



 

13. БУРМАНСКИ ДАНИ 

Џорџ Орвел 

Београд: Отворена књига, 2012. 

  

14. СМРТ БОГОВА 

Д.С. Мерешковски 

Београд: Отворена књига, 2011. 

  

15. СТОУНХЕНЏ: роман о 2000. години пре 

Христа 

Бернард Корнвел 

Београд: Отворена књига, 2005. 

  

16. СВЕШТЕНИКОВА КЋИ 

Џорџ Орвел 

Београд: Отворена књига, 2012. 

  

17. ВИНО НОЋИ 

Раде Кнежевић 

Београд: Отворена књига, 2013. 

  

18. ХОДАЊЕ ПО ОБЛАЦИМА: приче 

Михајло Пантић 

Београд: Архипелаг, 2013. 

  

19. ШПИЈУНСКИ РОМАН 

Борис Акуњин 

Београд: Баш књига, 2013. 

  

20. РЕЦЕПТИ ЗА СРЕЋАН ЖИВОТ: најбоље 

приче са истоименог конкурса 

Мирјана Бобић Мојсиловић и пријатељи 

Београд: Ружа: Ганеша клуб, 2013. 

  

21. ДЕВЕТИ КРУГ 

Саша Симоновић 

Београд: Ind Media Publishing, 2012. 

  

22. EПИТИМИЈА: ЗАПРЕЋЕЊЕ 

Саша Симоновић 

Београд: Ind Media Publishing, 2013. 

  

23. КАО ЖИВОТ 

Анка Милић Јоксимовић 

Београд: Ind Media Publishing, 2010. 

  

24. МИРИШЕ СЕЋАЊЕ НА ДУЊЕ ЗЕЛЕНЕ: 

песме 

Тамара Божић 

Београд: Ind Media Publishing, 2012. 

  

 



 

 

25. МУЋКЕ 

Грејам Макен 

Београд: Ind Media Publishing, 2013. 

  

26. ОАЗЕ БЕЗУМЉА – КРАТКИ РЕЗОВИ 

Милица Раковић 

Косовска Митровица: Градска библиотека „Вук 

Караџић”, 2012. 

  

27. ПОСЛЕДЊА СТАНИЦА 

Јелена Вукосављевић 

Београд: Ind Media Publishing, 2013. 

  

28. ВЕЛИКО СПРЕМАЊЕ 

Јелена Кршић 

Београд: Ind Media Publishing, 2012. 

  

29. АЛТИН – ТОЛОБАС  

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2011. 

  

30. ЦЕО СВЕТ ЈЕ ПОЗОРНИЦА 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2010. 

  

31. ДОДАТНА ЛЕКТИРА 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2011. 

  

32. Ф.М. 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2012. 

  

33. ДРУГА ЖЕНА У ХАРЕМУ 

Зоран Предин 

Zagreb: Aquarius records, 2013. 

  

34. У ЗЕМЉИ КРВИ И ИДИОТА 

Ведрана Рудан 

Загреб: Сарајево: Београд: В.Б.З. 2013. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР 2014. ГОДИНЕ 
 

 

 

1. ГНУСОБА: КАРИКАТУРА 

Светислав Басара 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

2. ЛЕЧЕЊЕ ШОПЕНХАУЕРОМ 

Ирвин Д. Јалом 

Београд: Плато, 2007. 

 

   

3. ВЕЛИКИ РАТ 

Александар Гаталица 

Београд: Моно и Mањана, 2012. 

 

   

4. РУКОПИС ОТКРИВЕН У АКРИ 

Пауло Коељо 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

5. СНОВИ И НАДАЊА 

Ноам Чомски 

Београд: Вулкан издаваштво, 2013. 

 

   

6. ВЕРОНИКА ЈЕ ОДЛУЧИЛА ДА УМРЕ 

Пауло Коељо 

Београд: Paideia, 2000. 

 

   

7. ВЕНЕЦИЈАНСКА ИЗДАЈА 

Стив Бери 

Београд: Алнари, 2010. 

 

 

   

8. ШТА МРТВИ ЗНАЈУ 

Лора Липман 

Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 

   

9. ЗЛАТО ИНКА 

Клајв Каслер  

Београд: Лагуна, 2003. 

 

   

10.  ЛЕОНИ 

Звева Казати Модињани 

Београд: Evro-Giunti, 2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Džejms Vestkot: KAD MARINA ABRAMOVIĆ UMRE / Beograd: 

Plavi jahač, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/39180_kad_marina_abramovic_umre_knjiga_delfi_knji

zare.html  

 

Ovo je opsežna i na momente veoma intrigantna biografija svetske zvezde 

performansa Marine Abramović. Knjiga počinje testamentom u kome je umetnica 

osmislila neobičan performans nakon svoje smrti. Tri kovčega, ali se ne zna se u 

kome je njeno telo, tri sahrane u tri grada u kojima je najduže živela: Njujork, 

Amsterdam, Beograd. Prijatelji i poštovaoci ne nose crninu na sahrani, a tu je i 

velika torta sa njenim likom od marcipana koja se poslužuje na sahrani. 

 

U četvorogodišnjem istraživanju autor ove knjige Džejms Vestkot prati tri 

najvažnija perioda u životu Marine Abramović. Prvi je beogradski period kada je 

još daleke 1975. u SKC-u započela svoju umetničku i životnu avanturu čuvenim 

performansom Ritam 5, plamteća zvezda. Drugi period je period njenog asketskog 

života u Amsterdamu i rad sa poznatim nemačkim umetnikom i njenim životnim 

saputnikom Ulajem i njihov rastanak nakon performansa Ljubavnici, hodanje po 

kineskom zidu (1988). Treći period predstavlja njen život zvezde u Njujorku od 

2005. godine koji prate poznati performansi, pozorišna predstava sa Bobom 

Vilsonom itd. 

 

Svojim čuvenim performansom u kojima je ispitivala granice fizičke i mentalne 

izdrživljosti, Marina Abramović je izazvala veliku pažnju svetske umetničke 

javnosti. Ovim performansom je ušla u sam vrh najatraktivnijih živih umetnika u 

svetu. 

 

 

2. Simon de Bovoar: VEOMA BLAGA SMRT / Beograd: Plavi jahač, 

2007. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/8308_veoma_blaga_smrt_knjiga_delfi_knjizare.html  

   

Autorka je u ovoj kratkoj noveli opisala agoniju svoje majke na samrti, zbog čega 

je svojevremeno (knjiga je u Francuskoj objavljena 1964. godine) naišla na 

primedbe nekih kritičara da se „drznula da hvata beleške pored uzglavlja 

samrtnice“. Urednica Plavog jahača, Nataša Marković kaže da su mnogi čitaoci 

rekli da im je ova mala knjiga pomogla da podnesu agoniju nekog dragog bića. To 



nije spisateljičino puko mirenje sa smrću dragog bića, nego pre svega pobuna 

protiv smrti, kaže Markovićeva i citira Simon de Bovoar: Beleženjem mučnih 

iskustava, pisci postižu da ona postanu opšta i omogućavaju čitaocima da na dnu 

svojih pojedinačnih nesreća upoznaju utehe bratstva. 

 

 

3. Bernhard Šlink: NA GRANICI: eseji / Beograd: Plato, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/63005_na_granici_eseji_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Bernhard Šlink (1949) jedan je od najpoznatijih savremenih nemačkih pisaca 

(Čitač, Bekstva od ljubavi, Povratak kući, Letnje laži). No, po osnovnoj profesiji 

Bernhard Šlink je pravnik sa dugim stažom profesora javnog prava i filozofije 

prava na nemačkim i američkim univerzitetima i sudije ustavnog suda. Koliko god 

da su teme kojima se bavi u književnim delima bliske teoriji pa i praksi prava, 

Šlink je kao pripovedač svestan da književnost može da izdrži tezu samo do 

izvesne granice. Esej to ograničenje nema, te su mnogi od Šlinkovih eseja prilika 

da se detaljnije upoznamo sa stavovima i dilemama ugrađenim u motivaciju 

njegovih književnih junaka. U ovim esejima, odabranim iz dve zbirke, Šlink se 

bavi domašajima i granicama prava, cenom pravde, značenjem poverenja, mestom 

koje prošlost ima u sadašnjosti, verskim slobodama, slobodom umetnosti i 

slobodom uopšte, nasleđivanjem krivice, deljivošću odgovornosti i čitavim nizom 

sličnih pitanja od kojih su mnoga deo moralne zapitanosti savremenog čoveka. U 

Šlinkovim knjigama eseja nisu sabrani stručni radovi pravnika već nastojanja 

moralno senzibilnog intelektualca pravne struke da unese što više svetlosti u 

složene situacije koje nameće život. 

 

 

4. Nikolo Amaniti: ZVERINJAK  / Beograd: Plato, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/40174_zverinjak_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

U pričama sabranim u ovom izboru Nikolo Amaniti zaista iscrtava ljudski 

zverinjak. Njegovi junaci imaju agresivne porive, mnogi su na margini zakona, 

ogrezli su u narkomaniju ili su im duše ranjene i bolesne. Oni uništavaju svoje 

bližnje i same sebe, rade nepočinstva i loše stvari, ali suštinski, oni nisu zli. 

Amaniti ih slika kao ljude, najčešće mlade, koji su skrenuli s dobrog puta, o kjima 

ni društvo ni porodica u svom materijalnom blagostanju nisu umeli i hteli da se 

brinu, i oni su odbačeni, prepušteni sebi i svojim porivima. Zverstva koja 

Amanitijevi junaci čine simbolična su opomena društvu i krik za pomoć. 

 


