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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 на следећим 
пунктовима: 
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296, 3613-734 , 363-1620, 363-1104/лок. 1620 и 1104 
 

       2.  Андрићев венац бр. 1, 
                        библиотека, телефон: 3043-078 
 
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
 
Уредник:                Смиља Богдановић, начелник Одељења                 

(smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
 
Сарадници:           Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 
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прописа 
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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 Аустралији, Мирољуба Петровића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 105/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Држави Кувајт, Михаила Бркића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 110/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Чешкој Републици, Вере Маврић, Службени гласник 
Републике Србије бр. 110/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 
Кијеву, Душана Лазића, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 
Кијеву, Душана Лазића, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2013 
 
Исправка Указа о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног 
амбасадора Републике Србије у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Кијеву. У тачки I, уместо речи: „Душан Лазић”, треба да стоје речи: 
„Раде Булатовић”,  Службени гласник Републике Србије бр. 112/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Гватемали, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Мексико Ситију, Зорана Станојевића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 115/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Гватемали, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Мексико Ситију, Горана Мешића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 115/2013 
  
Закони о изменама и допунама Кривичног законика, Службени гласник 
Републике Србије бр. 104/2013 
 
Закон о детективској делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 
104/2013 



Закон о приватном обезбеђењу, Службени гласник Републике Србије бр. 
104/2013 
 
Закон о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, 
Службени гласник Републике Србије бр. 108/2013 
 
Аутентично тумачење одредбе члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за 
борбу против корупције (Службени гласник Републике Србије, бр. 97/08, 53/10, 
66/11 – УС и 67/13 – УС), Службени гласник Републике Србије бр. 112/2013 
 
Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности 
„ПОВЕРЉИВО” и „ИНТЕРНО” у Министарству унутрашњих послова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 105/2013 
 
Уредба о Правно-информационом систему Републике Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 113/2013  
 
Одлука о отварању Канцеларије у Мускату Амбасаде Републике Србије у 
Каиру, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације, Службени 
гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање 
активности у отклањању последица насталих активирањем клизишта и од 
поплава на територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 106/2013 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 79. 
став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 31/11) 
није у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 
109/2013 
 
Одлука о неприхватању предлога за доношење аутентичног тумачења одредбе 
члана 7. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, Службени 
гласник Републике Србије бр. 112/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 
Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 112/2013 
 
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 
скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 
112/2013 
 



Одлука о изменама Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне 
скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 112/2013 
 
Правилник о измени Правилника о поступку пријављивања и одјављивања 
пребивалишта и боравишта грађана, пријављивању привременог боравка у 
иностранству и повратка из иностранства, пасивизирања пребивалишта и 
боравишта, обрасцима и начину вођења евиденције, Службени гласник 
Републике Србије бр. 106/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о посебним условима које треба да 
испуњавају запослени у заводима за извршење кривичних санкција који се  
упућују на рад у Посебно одељење за издржавање казне затвора за кривична 
дела организованог криминала и начину њиховог избора пре упућивања, 
Службени гласник Републике Србије бр. 111/2013 
 
Правилник о службеној легитимацији и службеној значки директора и 
државних службеника запослених у Дирекцији за управљање одузетом 
имовином који раде на пословима извршења, Службени гласник Републике 
Србије бр. 113/2013 
 
Решење о постављењу помоћника министра правде и државне управе, Вање  
Родић, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2013 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Минхену, 
Савезна Република Немачка, Снежане Миљанић, Службени гласник Републике 
Србије бр. 109/2013 
 
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике, Стане Божовић, Службени гласник Републике Србије бр. 
109/2013 
 
Решење о постављењу државног секретара у Министарству енергетике, развоја 
и заштите животне средине, Стане Божовић, Службени гласник Републике 
Србије бр. 109/2013 
 
Решење о постављењу државног секретара у Министарству рада, запошљавања 
и социјалне политике, Невенке Михајловић, Службени гласник Републике 
Србије бр. 109/2013 
 
Решење о разрешењу помоћника министра саобраћаја, Саше Мирковића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 109/2013 
 
Решење о постављењу на положај помоћника министра саобраћаја, Демира 
Хаџића, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2013 



Решење о разрешењу помоћника министра саобраћаја, Мирјане Трифуновић, 
Службени гласник Републике Србије бр. 109/2013 
 
Решење о постављењу на положај помоћника министра саобраћаја, Мирјане 
Трифуновић, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2013 
 
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству саобраћаја, Душана 
Рафаиловића, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
Решење о разрешењу помоћника министра регионалног развоја и локалне 
самоуправе, Наташе Драгојловић Ћирић, Службени гласник Републике Србије 
бр. 115/2013 
 
Решење о разрешењу секретара Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике, Јанићија Јеремића, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
Решење о постављењу на положај секретара Министарства рада, запошљавања 
и социјалне политике, Јанићија Јеремића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 115/2013 
 
Резолуција о улози Народне скупштине и начелима у преговорима о 
приступању Републике Србије Европској унији, Службени гласник Републике 
Србије бр. 112/2013 
 
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији 
до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2013 
 
 
Службени лист Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о измени Закона о потврђивању Конвенције о достављању у 
иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о измени Закона о потврђивању Конвенције о извођењу доказа у 
иностранству у грађанским и трговачким стварима, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике 
Белорусије о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о потврђивању Четвртог додатног протокола уз Европску конвенцију о 
екстрадицији, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
13/2013 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне 
Горе о реадмисији (враћање и прихватање) лица чији је улазак или боравак 
незаконит, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
13/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Македоније о полицијској сарадњи, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа 
министара Босне и Херцеговине о предаји и прихвату лица чији је улазак и 
боравак незаконит, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 13/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола  између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Бугарске о спровођењу Споразума између Републике  
Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Владе 
Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и 
Републике Словеније о изручењу, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 14/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и 
Републике Словеније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним 
стварима, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
14/2013 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о робним резервама, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2013 
 
Закон о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и 
употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, Службени гласник 
Републике Србије бр. 104/2013 
  



Закон о безбедности и интероперабилности железнице, Службени гласник 
Републике Србије бр. 104/2013 
  
Закон о изменама и допунама Закона о јавним путевима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 104/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, Службени гласник 
Републике Србије бр. 104/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Службени гласник 
Републике Србије бр. 108/2013 
 
Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени 
гласник Републике Србије бр. 108/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Службени 
гласник Републике Србије бр. 108/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о дувану, Службени гласник Републике 
Србије бр. 108/2013 
 
Закон о изменама Закона о порезу на додату вредност, Службени гласник 
Републике Србије бр. 108/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 
Службени гласник Републике Србије бр. 108/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2013 
 
Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору, Службени гласник 
Републике Србије бр. 108/2013 
 
Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, Службени 
гласник Републике Србије бр. 108/2013 
 
Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 110/2013 
 
Уредба о категоризацији државних путева, Службени гласник Републике 
Србије бр. 105/2013 
 



Уредба о утврђивању Програма метеоролошких и хидролошких развојно- 
истраживачких активности за период од 2013. до 2017. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово 
коришћење, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
  
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном 
развоју у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2013. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2014. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 107/2013 
 
Уредба о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране 
Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању Списка 
предмета јавне набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2013 
 
Уредба о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији 
Аутономне Покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета 
безбедности ОУН број 1244, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2013 
 
Уредба о извршавању Закона о акцизама на територији Аутономне Покрајине 
Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 
1244, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2013 
 
Уредба о изменама Уредбе о посебним условима за вршење промета робе са 
Аутономном Покрајином Косово и Метохија, Службени гласник Републике 
Србије бр. 111/2013 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку продаје акција 
банака које су у власништву Републике Србије или у власништву банака у 
стечају и ликвидацији у којима функцију стечајног и ликвидационог управника 
врши Агенција за осигурање депозита, Службени гласник Републике Србије бр. 
113/2013 
 
Уредба о одређивању тела за ревизију система управљања програмима 
претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне 
помоћи (ИПА), Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Уредба о висини накнаде за издавање и продужавање уверења о здравственом 
стању животиња, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 



Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији 
кроз дугорочно стамбено кредитирање у 2013. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2013 
 
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма подршке регионалном и 
локалном развоју у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
113/2013 
 
Уредба о начину и условима одређивања уједначених цена приступа 
дистрибутивном систему у условима отварања тржишта електичне енергије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2013 
 
Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2014. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 114/2013 
 
Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о 
условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци, Службени гласник 
Републике Србије бр. 114/2013 
 
Уредба о техничким захтевима у погледу безбедности од пожара и експлозија 
станица за снабдевање бродова и техничких пловних објеката течним горивом, 
Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
Уредба о категоризацији железничких пруга, Службени гласник Републике 
Србије бр. 115/2013 
 
Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање 
грађевинског материјала за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије 
бр. 115/2013 
 
Одлука о образовању Буџетског фонда за финансирање стамбених потреба 
професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству 
одбране, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Одлука о образовању Националног ваздухопловног комитета, Службени 
гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Одлука о висини накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте 
пољопривредног биља, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 



Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, 
односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2014. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне 
дажбине, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету 
Републике Србије за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
106/2013 
 
Одлука о распореду средстава у оквиру Мере унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно, Службени гласник Републике Србије бр. 
106/2013 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину отварања, вођења и 
гашења рачуна код банке, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 4. 
став 1. Уредбе о критеријумима и поступку за утврђивање висине накнаде по 
основу конверзије права за лица која имају право на конверзију уз накнаду  
(„Службени гласник РС”, бр. 4/10, 24/10 и 46/10), у време важења, није била у 
сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2013 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 5. 
став 1. тачка 1) Уредбе о условима, критеријумима и начину остваривања права  
на конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, као и о начину 
одређивања тржишне вредности грађевинског земљишта и висине накнаде по  
основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду („Службени 
гласник РС”, бр. 67/11 и 20/12), није у сагласности са Уставом, Службени 
гласник Републике Србије бр. 109/2013 
 
Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 
2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2013 
 
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 110/2013 
 
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за 
здравствено осигурање за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије 
бр. 110/2013 
 



Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално 
осигурање војних осигураника за 2014. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 110/2013 
 
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за 
запошљавање за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
110/2013 
 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског 
плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 110/2013 
 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског 
плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 110/2013 
 
Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа, 
Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
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. 113/2013  
 
Одлука о висини накнаде за извршене фитосанитарне прегледе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Одлука о висини накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Одлука о висини накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе 
пошиљки у међународном саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 
113/2013 
 
Одлука о висини накнаде у области средстава за заштиту биља, Службени 
гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Одлука о висини накнаде за лабораторијске анализе узорака хране и хране за 
животиње биљног порекла узетих током службених контрола, Службени 
гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Одлука о висини накнаде у области  средстава за исхрану биља и оплемењивача 
земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Одлука о висини накнаде за обележавање, регистрацију и праћење кретања 
животиња, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 



Одлука о висини и начину плаћања трошкова поступка и трошкова за пружање 
информационих услуга Завода за интелектуалну својину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2013 
 
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. 113/2013  
 
Одлука о измени и допуни одлуке о оснивању агенције за заштиту од 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2013  
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и 
ванбилансних ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о минималним стандардима управљања 
информационим системом финансијске институције, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину отварања, вођења и гашења 
рачуна код банке, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2014. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
Одлука о утврђивању послова платног промета у вези с готовином које може да 
обавља агент и о условима за обављање тих послова, Службени гласник 
Републике Србије бр. 115/2013 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању токовима готовине, 
Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
Правилник о висини таксе за пружање стручне услуге вршења прегледа и 
техничког надзора чамца, пловећег тела и плутајућег објекта, Службени 
гласник Републике Србије бр. 104/2013 
 
Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење 
одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 
Републике Србије бр. 104/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о платама и другим примањима запослених 
у Министарству финансија и привреде – Пореска управа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 104/2013 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2013 
 
Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије 
и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за 
класификацију и обележавање УН, Службени гласник Републике Србије бр. 
105/2013 
 
Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за промет животиња, 
Службени гласник Републике Србије бр. 105/2013 
 
Правилник о објектима за које се не може издати грађевинска дозвола, степену 
изграђености објекта и грађевинској и употребној дозволи у поступцима 
легализације објеката, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, 
драгоцених метала и њихових легура, Службени гласник Републике Србије бр. 
106/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Службени 
гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени 
гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о заједничким критеријумима 
за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и 
извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Службени гласник Републике 
Србије бр. 106/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о заједничким критеријумима и 
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему 
финансијског управљања и контроле у јавном сектору, Службени гласник 
Републике Србије бр. 106/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно 
послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у 
Министарству финансија – Пореска управа, Службени гласник Републике 
Србије бр. 106/2013 
 
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 108/2013 



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. 
108/2013 
 
Правилник о измени Правилника о стручним испитима запослених у 
Министарству унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 
108/2013 
 
Правилник о допунама Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом 
моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива, Службени гласник 
Републике Србије бр. 108/2013 
 
Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног 
организма гљиве Gibberella circinata Nirenbеrg & O' Donnell, начину одређивања 
граница зараженог, угроженог и подручја без штетних организама, условима за 
окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 108/2013 
 
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и 
попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени 
гласник Републике Србије бр. 109/2013 
 
Правилник о измени Правилника о начину вођења и садржини регистра јавних 
уговора, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о врстама мерила за која је 
обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног 
оверавања, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2013 
 
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и 
о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор, 
Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем, Службени 
гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину подношења пореске 
пријаве електронским путем, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се 
промет опорезује по посебној стопи ПДВ, Службени гласник Републике Србије 
бр. 113/2013 
 



Правилник о начину испитивања пловидбених незгода пловила, Службени 
гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Правилник о аутоматским мерилима нивоа течности у непокретним 
резервоарима, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2013 
 
Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2013 
 
Правилник о категоријама пловидбе поморских бродова, Службени гласник 
Републике Србије бр. 114/2013 
 
Правилник о висини таксе за пружање стручне услуге вршења техничког 
надзора над бродовима унутрашње пловидбе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 114/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о испитивању возила, Службени гласник 
Републике Србије бр. 114/2013 
 
Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају 
умањења пореске основице, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
Правилник о начину умањења нето прихода запосленог у јавном сектору, 
Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају 
умањења пореске основице, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
Правилник о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору, 
Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о облику и садржини пријаве за 
евидентирања обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције 
и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ, Службени гласник Републике 
Србије бр. 115/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину 
подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском 
поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о Регистру хемикалија, Службени гласник 
Републике Србије бр. 115/2013 
 
Правилник о категоризацији државних водних путева, Службени гласник 
Републике Србије бр. 115/2013 



Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања 
штетног организма вироида вретенавости кртола кромпира – Potato spindle tuber 
viroid, kao и о мерама које се предузимају у случају појаве тог штетног 
организма, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2013 
 
Решење о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање 
електричном енергијом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
 
Службени лист Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Споразума између Швајцарске Конфедерације и 
Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног центра за развој 
миграционе политике (ИЦМПД) у Бечу из 1. јуна 1993. године допуњеног 
Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и 
Републике Мађарске о изменама и продужењу важења потписаног Споразума о 
оснивању и раду ИЦМПД-а из 27. марта 1996. године, Споразумом између 
Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о 
изменама Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 26. априла 1996. године, 
као и Споразумом о трећој измени Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из  
25. јуна 2003. између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије, 
Републике Мађарске, Републике Словеније, Чешке Републике, Краљевине 
Шведске, Републике Бугарске, Републике Хрватске и Републике Пољске, 
потписаног 25. јуна 2003. године на Родосу, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за 
Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Обреновац–Љиг) између Владе 
Републике Србије коју представља Министарство финансија и привреде, као 
зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
  
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Мароко о 
избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канадске 
комерцијалне корпорације о стратешкој економској сарадњи, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о потврђивању Анекса бр. 2 Споразума о економској и техничкој 
сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе 
Народне Републике Кине, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 13/2013 



Закон о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим водним 
путевима од међународног значаја (AGN), Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске 
Федерације о сарадњи  у области железничког саобраћаја, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета 
министара Украјине о сарадњи у области железничког саобраћаја, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе 
Републике Србије и Владе Аустралије, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Словачке 
Републике о међународном друмском превозу путника и ствари, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Европски споразум о међународном друмском транспорту опасног терета – 
АDR 2013 (Анекси А и Б), Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 14/2013 
 
Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Словеније о економској сарадњи на трећим тржиштима, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у области 
ваздушног саобраћаја између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и 
Канаде о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и  
на имовину, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
13/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 
Републике Италије о кредиту за реализацију програма „Кредит за помоћ малим 
и средњим предузећима преко домаћег банкарског сектора и подршку локалном 
развоју кроз јавна комунална предузећа”, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 13/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и 



комуникационих технологија, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 14/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Народне Демократске Републике Алжир о узајамном 
подстицању и заштити улагања, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 14/2013 
  
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину доделе кредитних 
средстава малим и средњим предузећима са седиштем на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за трајна обртна средства, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 46/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и 
активности корисника средстава буџета града Београда у 2014. и 2015. години, 
Службени лист града Београда бр. 57/2013 
 
Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2013. годину, Службени лист 
града Београда бр. 59/2013 
 
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава 
буџета града Београда у 2014. и 2015. години, Службени лист града Београда 
бр. 61/2013 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, 
Службени гласник Републике Србије бр. 104/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне 
управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 



Правилник о врсти и ближим условима за образовање организационих јединица 
и обављање послова заштите менталног здравља у заједници, Службени 
гласник Републике Србије бр. 106/2013 
 
Правилник о допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену 
заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2013. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о исправи о здравственом 
осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите, Службени 
гласник Републике Србије бр. 110/2013 
 
Правилник о измени Правилника о листама чекања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 110/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и 
мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за 
утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 110/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о условима и начину упућивања осигураних 
лица на лечење у иностранство, Службени гласник Републике Србије бр. 
110/2013 
 
Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за 
обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица, 
Службени гласник Републике Србије бр. 111/2013 
 
Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних 
услова у области безбедности и здравља на раду, Службени гласник Републике 
Србије бр. 111/2013 
 
Правилник о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање 
послова у области безбедности и здравља на раду, Службени гласник 
Републике Србије бр. 112/2013 
 
Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања 
стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и 
стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о начину праћења извршавања обавезе 
запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те 
обавезе, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2013 
 



Правилник о изменама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника, Службени гласник Републике 
Србије бр. 113/2013 
 
Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 115/2013 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за новембар 2013. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 110/2013 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом исплаћеним у новембру 2013. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 115/2013 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2013. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 



 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
          Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

     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 
 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

                +               + 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

                +  

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ                 +  
4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА                 +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                     
     
                                              СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1

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 
+  

6. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 
праксу финансија 

+  

 
 
 
                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

        Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

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 
+  
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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. Закон о судијама, Зборник закона и уредаба у Краљевини Србији издатих од 1. 
јануара 1901. до краја исте године, књига 56, 1903. 
 
2. Закон о штампи, Зборник закона и уредаба у Краљевини Србији издатих од 1. 
јануара 1901. до краја исте године, књига 56, 1903. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 А. венац 1 

 
1. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК СРБИЈЕ 

2012. 
Београд: Републички завод за статистику, 
2012. 

 
+ 

 
         
 

    
2. ПРАШКО ГРОБЉЕ 

Умберто Еко 
Београд: Plato Books, 2011. 

 
+ 

 

    
3. ИДЕОЛОГИЈА И КУРИКУЛУМ 

Мајкл Епл 
Београд: Фабрика књига, 2012. 

+ 
 
 
                 

    
4. ЏУЛИЈАН АСАНЖ: НЕАУТОРИЗОВАНА 

АУТОБИОГРАФИЈА 
Џулијан Асанж 
Београд: Аlbion books, 2012. 

 
+ 
 

 

    
5. Џ.Р.Р. ТОЛКИН: БИОГРАФИЈА 

Хамфри Карпентер 
Београд: Аlbion books, 2012. 

+ 
 

    
6. ЉУБАВ 

Елиф Шафак 
Београд: Чигоја штампа, 2012. 

 
+ 

 

    
7. КУВАРЕВА ТУРНЕЈА: У ПОТРАЗИ ЗА 

САВРШЕНИМ ЈЕЛОМ 
Ентони Бордејн 
Београд: Mascom EC/Booking, 2011. 

 
 

+ 

 

    
8. ПОВЕРЉИВО ИЗ КУХИЊЕ: 

ПУСТОЛОВИНЕ КРОЗ МРАЧНЕ СТРАНЕ 
КУЛИНАРСТВА 
Ентони Бордејн 
Београд: Mascom EC/Booking, 2012. 

+ 
 

    
9. ЦЕРЕБРУМ 

Дејан Вукићевић 
Београд: Чигоја штампа, 2012. 

 
+ 

 

    
10. ЧОВЕК У СИВОЈ ФЛАНЕЛСКОЈ СУКЊИ 

Џон-Џон Гулијан 
Београд: Plato Books, 2012. 

 
+ 

 
 
 

    
11. ЗАШТО ВОЛИМ КАНАДУ: ПРИЧЕ ИЗ 

ТУЂИНЕ 
Небојша Милосављевић 
Београд: Plato Books, 2012. 

+ 
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12. БЛУЗ ЗА ЛУЗЕРА 

Стеван Лазић 
Београд: Plato Books, 2012. 

 
+ 

 

    
13. ХИСТЕРИЈА: РОМАН-ФИЛМ 

Петар Зец 
Београд: Plato Books, 2012. 

 
+ 

 

    
14. ДУХLESS 

Сергеј Минајев 
Београд: Plato Books, 2011. 

 
+ 

 

    
15. МОЈЕ СИМПАТИЈЕ 

Ратко Божовић 
Београд: Чигоја штампа, 2012. + 

 

    
16. ШАПА У РУЦИ 

Београд: Чигоја штампа, 2012. + 
 

    
17. САВРШЕНА САМОУБИСТВА 

Петар Лазић 
Београд: Plato Books, 2011. 

 
+ 

 

    
18. КРВНИК ЉУБАВИ И ОСТАЛЕ 

ПСИХОТЕРАПЕУТСКЕ НОВЕЛЕ 
Ирвин Јалом 
Београд: Plato Books, 2011. 

+ 

 

    
19. ПРОБЛЕМ СПИНОЗА 

Ирвин Јалом 
Београд: Plato Books, 2012. 

 
+ 

 

    
20. МАЛИ НОЋНИ РОМАН 

Милорад Павић 
Београд: Plato Books, 2012. 

 
+ 

 

    
21. ОБЛИК ЖИВОТА 

Амели Нотомб 
Београд: Paideia, 2012. + 

 

    
22. ЖИВА 

Амели Нотомб 
Београд: Paideia, 2012. 

 
+ 

 

    
23. ХЛАДНА КОЖА 

Алберт Санчез Пињол 
Београд: Paideia, 2011. 

 
+ 
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24. ПУТОВАЊА И ДРУГА ПУТОВАЊА 

Антонио Табуки 
Београд: Paideia, 2012. 

 
+ 

 

    
25. ДЕВОЈЧИЦЕ 

Људмила Улицка 
Београд: Paideia, 2012. 

 
+ 

 

    
26. ИСЕЉЕНИЦИ 

Винфрид Георг Зебалд 
Београд: Paideia, 2012. 

 
+ 

 

    
27. СОЛАР 

Ијан Макјуан 
Београд: Paideia, 2012. 

 
+ 

 

    
28. ПИСМОВНИК 

Михаил Шишкин 
Београд: Paideia, 2011. + 

 

    
29. АНАСТАЗИЈА 

Колин Фалконер 
Београд: Алнари, 2012. + 

 

    
30. ХИПНОТИЗЕР 

Лаш Кеплер 
Београд: Алнари, 2012. 

 
+ 

 

    
31. КРАЈ ЈЕДНЕ ЉУБАВНЕ ПРИЧЕ 

Грејам Грин 
Београд: Алнари, 2012. + 

 

    
32. НОВА СТРАЖА 

Сергеј Лукјањенко 
Београд: Алнари, 2012. 

 
+ 

 

    
33. ОПАСНО САЗНАЊЕ 

Таша Александeр 
Београд: Алнари, 2012. 

 
+ 

 

    
34. ПАРИСКА ОСВЕТА 

Стив Бери 
Београд: Алнари, 2011. + 

 

    
35. ПОСЛЕДЊА СТРАЖА 

Сергеј Лукјањенко 
Београд: Алнари, 2011. 

 
+ 
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36. СА ДРУГЕ СТРАНЕ НОЋИ 

Гордана Куић 
Београд: Алнари, 2012. 

 
+ 

 
37. СЕДАМ ГОДИНА КАСНИЈЕ 

Гијом Мусо 
Београд: Алнари, 2012. 

 
+ 

 

    
38. СТАКЛЕНЕ СУДБИНЕ 

Људмила Филипова 
Београд: Алнари, 2012. 

 
+ 

 

    
39. ТАЈНА БЕЛЕЖНИЦА ФРИДЕ КАЛО 

Франсиско Хагенбек 
Београд: Алнари, 2012. + 

 

    
40. ЖЕНА У КАВЕЗУ 

Јуси Адлер-Олсен 
Београд: Алнари, 2012. + 

 

    
41. ЗОВ АНЂЕЛА 

Гијом Мусо 
Београд: Алнари, 2012. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  НОВЕМБАР–ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 

 
  
1. A ПЛАНИНЕ ОДЈЕКНУШЕ 

Халед Хосеини 
Београд: Лагуна, 2013. 

 

   
2. НЕВИДЉИВИ 

Александар Гаталица 
Београд: Вулкан издаваштво, 2013. 

 

   
3. ЗОВ АНЂЕЛА 

Гијом Мусо 
Београд: Алнари, 2012. 

 

   
4. АНДАЛУЗИЈСКИ ПРИЈАТЕЉ 

Александер Седерберј 
Београд: Лагуна, 2013. 

 

   
5. НЕОБИЧНО ПУТОВАЊЕ ГОСПОДИНА 

ДАЛДРИЈА 
Марк Леви 
Београд: Лагуна, 2013. 

 

   
6. НЕПРИМЕТНИ 

Кетрин Веб 
Београд: Лагуна, 2013. 

 

   
7. ПРОЗРАЦИ 

Светлана Велмар-Јанковић 
Београд: Лагуна, 2013. 

 

   
8. КОБНО МЕСТО 

Тана Френч 
Београд: Лагуна, 2013. 

 

   
9. РЕЦЕПТИ ЗА СРЕЋАН ЖИВОТ: НАЈБОЉЕ 

ПРИЧЕ СА ИСТОИМЕНОГ КОНКУРСА 
Београд: Ружа; Ганеша клуб, 2013. 

 

   
10. БОСОНОГА КРАЉИЦА 

Илдефонсо Фалконес 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 
 
1. Ђорђе Оташевић: ФРАЗЕОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА / Нови 
Сад: Прометеј, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/3071/Frazeoloski-recnik.shtml
 
Опис књиге 
 
Српски јeзик богат је фразеологизмима (идиомима, фраземима). Иако је овај 
речник окренут првенствено савременом стандардном језику, своје место у 
њему нашао је и један број покрајинских и застарелих фразеологизама јер се 
срећу у многим значајним делима српске књижевности. Речник нема 
нормативне претензије – он пописује и описује фразеологизме. Спојеви речи 
чине јединствена значења, показују праву природу језика и његове огромне 
могућности. Фразе као што су: гледати (бленути, буљити, зијати) као теле у 
шарена врата, или спасти (пасти, дотерати, доћи) на просјачки штап, део су 
наше свакодневице и говоре о креативности говорника српског језика.                 
          
            Фразеологизми који садрже опсцену лексику нису унети у речник. При 
изради су коришћени бројни речници, приручници, монографије и научни 
радови. Речник је намењен ширем кругу читалаца. Једноставан је за 
коришћење, па се до значења траженог фразеологизма долази брзо и лако. 
Фразеологизми с појединим речима обрађени су веома исцрпно (глас, језик, 
имати, душа, даска итд.), док се у другим примерима прибегавало неопходној 
селекцији. Речник се састоји из краћег предговора, списка условних знакова, 
скраћеница и речничког дела. У предговору су изложена упутства за руковање 
речником, како би се корисници лако сналазили и користили ово несумњиво 
језичко благо. 
 
О фразеолошком речнику 
 
У времену када дан за даном свједочимо сиромашењу лексичког слоја јавног 
дискурса, када се српски језик угиба под притиском енглеског као једног од 
оруђа у процесу стварања новог глобалног тоталитарног поретка (на који се 
људи „охрабрују” уместо да се подстичу), објављивање фразеолошког рјечника 
добродошао је прилог борби за очување културне разноликости наше планете. 
Фразеологија било којег језика ризница је вјеровања, предања и историјског 
искуства његових говорника. Српска фразеологија нарочито је занимљив 
прилог очувању културне разноликости наше планете, како због онога што је 
својствено само српској култури, тако и по ономе што је веже за ближе или 
даље културно окружење (првенствено за културе заједничког српскохватског 
језика, а онда и за културе ширег европског, словенског, бившесоцијалистичког 
и православног круга). Ово конкретно оруђе у борби против глобалног  

http://www.prometej.rs/Izdavacka-kuca-Prometej/3072/DJordje-Otasevic.shtml


уједноображњавања изузетно је ефикасно – аутор је истакнути лексикограф, 
који је у прегледну и логичну концепцију те досљедну изведбу уткао велико 
еснафско искуство. Аутор нам је тако оставио упечатљиву слику српске 
фразеологије и подастрте јој културе, а како каже бесмртни Зуко Џумхур: 
„Само се слике дуго памте, а ријечи већ сутрадан промијене свој ред.” 
 

Проф. др Данко Шипка
  
Фразеолошки речник српског језика 
 
 
Речник је, како нас обавештава аутор, резултат рада на пројекту 178021 Опис и 
стандардизација савременог српског језика, који финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије. 
По броју страница, по габариту, видимо да је речник велики, али не знамо 
колико је фразема у њему записано и семантички идентификовано. Изостанак 
таквог податка уобичајен је у лексикографији, не само српској. Изгледа да 
лексикографи не сматрају важним да се похвале величином свога труда. 
Речник садржи, по нашој процени више од 25000 фразема савременог 
стандардног језика, али и нешто фразема који по лексици у њима употребљеној 
припадају старијем времену; нпр.  аговати и благовати, а ово је и нормално јер 
се у устаљеним изразима дуже чувају такозване  застареле речи. Фраземи који 
садрже опсцену лексику нису унети у Речник. 
При изради Речника коришћени су многи речници, приручници, монографије и 
научни радови. Најновији фразеологизми, незабележени у овом речнику, 
обрађени су на основу ауторове грађе за Велики речник нових и незабележених 
речи. Семантичке идентификације, објашњења фразема дата су парафразама, 
како је и уобичајено у модерној лексикографији. 
Фразеологизми се по правилу наводе код свих аутосемантичких, пунозначних 
речи које садрже, а то значи наводе се уз именице, придеве, глаголе, прилоге и 
бројеве; нпр. аговати и благовати дато је и под аговати и под благовати. 
„Речник нема нормативне претензије – он пописује и описује фразеологизме”, 
како аутор каже у предговору (стр.8). Ово и није сасвим тачно, с обзиром на то 
да су у списку скраћеница дате скраћенице жарг. (жаргонски), заст. (застарело), 
покр. (покрајински), фам. (фамилијарно), којима се маркира употребна 
вредност фразеологизма; изостајање ових маркера знак је да фразеологизам 
припада стандардном језику, односно стандардној лексици. 
Речник је намењен свакоме ко се пером служи, пре свих лексикографима, 
лексиколозима (структура речника је веома прегледна), преводиоцима, онима 
који уче српски језик, лингвистима за разне научне анализе,  и на крају, свима 
који су радознали и хоће да се упознају с овом врстом лексичких јединица. 
Немамо времена, није прилика за то, да речник сагледамо из свих аспеката, те 
ћу се стога задржати само на ономе што је за лексиколога интересантно. 
Прво, велики број лексема везује за себе само један или два фразема; нпр. алва 
– ићи као алва (веома се добро продавати), гибаница – замесити (направити 



некоме) гибаницу (причинити некоме неугодност, створити некоме проблеме), 
неслан – неслана (папрена) шала (неукусна, груба, непримерена, непристојна 
шала), огрезнути – огрезнути у крви (убити много људи, извршити бројне 
злочине). За неке се, пак лексеме везује веома велики број фразема; нпр. за 
лексему глава  везује се близу 100 фразема (и, разуме се, то није све што се у 
језику јавља):  без главе и репа  (без реда, без смисла, збркано, нејасно, 
нелогично),  главом и брадом (лично, сам),  за живу главу да се ниси шалио – 
нисте шалили... (нипошто то не чини – чините... јер можеш – можете... имати 
велике проблеме, јер последице могу бити веома озбиљне), од главе до пете 
(потпуно, сасвим у свему), тући се по глави (кајати се, жалити због нечега), и да 
не набрајам даље.  Или – скоро 70 фразема везано је за лексему рука: бити 
везаних (спутаних) руку (бити завистан од некога, немати слободу 
одлучивања), брак на леву руку (брак припадника аристократије, племства с 
особом нижег сталежа, морганатски брак), дати се некоме у руке (препустити се 
другоме, поверити своју судбину другоме), на брзу руку (на брзину, у журби, 
површно), туђим рукама за врело гвожђе хватати (подметати другоме да уради 
неки опасан, непријатан посао, излагати другога опасности ради сопствене 
заштите). Или – 40 фразема везано је за лексему нога:  бацити (метнути, 
вргнути) стид под ноге – пету (изгубити осећање стида, не стидети се, 
осрамотити се), не иде та чизма на ту ногу (није свако за сваки посао, неко није 
способан за неки посао), или – за лексеме бок, бедро није везан ниједан фразем. 
Ове лексеме око којих се ствара велики број фразеологизама јесу просте, 
основне лексеме, и то оне са веома развијеном полисемијом, вишезначношћу. 
Нпр. лексема глава у РСАНУ забележена је у преко 30 значења (глава човека, 
глава брда, глава ексера, глава породице, итд). Дакле, фразеолошке јединице 
стварају се око лексема које имају веома развијену полисемију, а то су управо 
оне којима се именују појмови чија је функција најзначајнија за човека. 
Друго. Уз лексему висок дато је 8 фразема: висок датум (последњи дани у 
месецу, када је плата или пензија скоро потрошена у случају када се плата или 
пензија примају почетком месеца), у високим годинама (у дубокој старости), а 
уз лексему низак дата су само 3 фразема: доћи (пасти) на ниске воде 
(осиромашити, финансијски пропасти). Уз лексему добар  дато је 22 фразема: 
бити на добру гласу (уживати углед, бити цењен, бити чувен по добру), радити 
нешто у доброј вери (радити нешто добронамерно), честита (племенита, добра) 
душа (поштена, племенита особа), а уз лексеме зао, лош и рђав дато је нешто 
мање или много мање фразема (уз зао – 15, уз лош – 5, уз рђав – 6): имати злу 
вољу на некога (бити непријатељски расположен према некоме), у зао час (у 
незгодно, погрешно време, у лоше погођен тренутак), приказати/приказивати 
(показати/показивати) некога, нешто у лошем (ружном) светлу 
(приказати/приказивати некога, нешто негативно, с ружне стране, на ружан 
начин), бити на злу (лошу, рђаву) гласу (бити познат по злу, важити за лошу 
особу, имати лошу репутацију). 
И ово опет значи да фразеолошке јединице стварају лексеме са богатијом 
полисемијом. А познато је, заправо то нам је Рајна Драгићевић рекла, да први, 



немаркирани чланови антонимског пара имају развијенију полисемију од оних 
других, маркираних. 
Да сведем. Ово је први модеран фразеолошки речник српског језика; у њему су 
и фразеологизам и лексикографска дефиниција фразеологизма дати на српскоме 
језику. Општа корист од њега је велика, неизмерна. Он је просто потребан 
свима и користан за све. А ја сам желела да кажем и да је овај речник добра 
грађа за многа будућа научна испитивања и за многе провере досадашњих 
знања о лексичком систему и његовом функционисању. 
                                                                                                

Проф. др Даринка Гортан-Премк
 
 
2.  Александар Гаталица: 20 ГОДИНА – 20 НАЈБОЉИХ ПРИЧА / Нови Сад: 
Прометеј, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/3192/20-GODINA---20-NAJBOLjIH-
PRICA.shtml 
  
Опис књиге 
 
Невероватна, по много чему шекспировска лакоћа прерушавања јунака 
антологијских прича Александра Гаталице проналази у мрежи ритуала и 
судбинских одређења, белег велике, неприкосновене усамљености. И као што 
Освалда Рајнера, атентатора на Распућина, после шеснаестодневног путовања 
све зарад једног метка, у Доверу не чека нико његов, тако је анабаза тих 
мистификатора, крзнара, нациста, доушника и стваралаца, утонула у апсолутну 
самоћу лагуне. Mors nivellatrix походи увек неког другог. Овде се, међутим, 
притајено и неотклоњиво примиче нашим изгужваним биографијама. 
Гаталица прича веома суптилно о ономе што се збивало пре, а шта после. 
Вагнеријански акорд и венецијанско огледало кадри су да пренеразе статусом 
двојника. У сваком од нас канда столује Валтер Бењамин, полазећи на своје 
ново, накнадно путовање. 
Овај изабрани Гаталица показује како је српска модерна прича у међувремену 
стасала до магичне сажетости, без првих пасуса. И без сметњи на везама наше 
уњкаве распричаности. Не марећи ћаскање, унапред високо (пр)оцењујући свог 
претпостављеног читаоца, аутор је успео да усред помаме наслова у времену 
романа које још траје, чар кратке приче оствари као зону слободе исказа. 
Двадесет година Гаталичиног приповедања доказују да тај тихи жанр није 
застао на споредном колосеку. 
Ако то кога занима, само је још Руски хрт Милорада Павића у нас на разини 
ове маштовито сведене свеске опомена, домишљатости, сна. 
Жонглери су из соја усамљеника. Њих на перонима свести и несвести увек 
сачекује неко близак. 
 

Драшко Ређеп

http://www.arhipelag.rs/autori/vladislav-bajac/


3. Милорад Телебак: ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА ЕТИМОЛОГИЈЕ / Нови Сад: 
Прометеј, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/3224/Sta-se-krije-iza-
etimologije.shtml 
 
Опис књиге 
 
Тешко је замислити читљивију књигу о језику. Око три хиљаде речи чији 
постанак Телебак објашњава истовремено уче и поучавају, забављају и 
засмејавају; терају нас да се замислимо над богатством скривених значења, али 
и над нашим недовољним знањем, или бар над нашом неспремношћу да се 
упустимо у трагање за коренима речи и запутимо на њихове далеке изворе. 
 
Народ нема веће светиње од језика, а књиге које нас, као ова, уводе у непознате 
и занимљиве језичке тајне требало би да се нађу у свакој библиотеци – 
породичној, школској, градској... 
 

Проф. др Лука Шекара
  
Трагање за настанком речи, њиховим првобитним и свим каснијим значењима 
веома је сложен и захтеван посао. Истраживачу није нимало лако наћи одговоре 
на питања о замагљеним, запретаним, скривеним „биографијама“ речи. Аутор 
ове књиге, међутим, успешно савладава те препреке и у свом, већ 
препознатљивом маниру, тешку материју излаже на занимљив и сликовит 
начин, чак и духовито, а пре свега – поучно. 
 

Доц. др Биљана Панић Бабић 
 
 
 
4. Рандељ Ђорђе: ОТКРИЋЕ БИБЛИЈЕ: Стари и Нови завет / Нови Сад: 
Прометеј, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/3092/Otkrice-Biblije.shtml
 
Опис књиге 
  
Српски језик, књижевност и широко поље других друштвених наука, можда и 
једини у Европи, до сада нису добили једно озбиљно и темељно тумачење 
Светог писма – Старог и Новог завета – са тзв. световне стране. Јер, без обзира 
на то што је готово половина нашег континента деценијама била под 
комунистичком влашћу која је и свештенство и вернике сматрала грађанима 
другог реда и готово их стављала ван закона, тумачења Светог писма, 
приручници и водичи кроз Библију слободно су штампани у великим тиражима 
у Пољској, Чехословачкој, Мађарској, Румунији, па и у самој совјетској Русији. 

http://www.prometej.rs/Izdavacka-kuca-Prometej/768/Randelj-DJordje.shtml
http://www.prometej.rs/E-Knjizara/3092/Otkrice-Biblije.shtml


Исто тако и код нас – али највише у Словенији и Хрватској. Истовремено, 
Свето писмо је и на српским високим школама предавано и изучавано у оквиру 
светске књижевности античког периода, али ти универзитетски професори, па и 
најбољи зналци јудео-хришћанског наука међу њима, као да су зазирали да 
своја предавања укориче у уџбеник или бар приручник. 
Тог тешког, некад опасног, али зато и очаравајућег подухвата латио се један од 
наших најугледнијих публициста и књижевника, Новосађанин Ђорђе Рандељ, 
свештенички син и некадашњи студент Теолошког факултета у Београду. И 
урадио је то једноставно, динамично и питко како то модерни новинари умеју, 
па се ова књига чита у даху, као жил-верновске пустоловине. Тако је и требало 
писати, јер ова књига и јесте путовање у средиште света, тумачење Најважније 
Књиге Икад Исписане: 
„Ова књига је ваљда и моје животно дело. Понекад ми се учини да је и нисам 
сам створио, јер кроз њу одјекује глас мог покојног оца на часовима веронауке 
који сам од детињства слушао и упијао и из његових недељних проповеди које 
су ме кадгод у живот увеле и кроз њега до данас провеле.” 
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