
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 5 

2015.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за 
заједничке послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно 
објављује Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном 
информационо-документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом 
бесплатна, могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима 
објављеним у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

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

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

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

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 
Смиљана Павков, документалиста  

 
 
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 додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за истакнуте 

заслуге у развијању и учвршћивању пријатељских односа и сарадње између 

Републике Србије и Републике Кубе, Фиделу Алехандру Кастру Русу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 42/2015 

 

Указ о додели одликовања, Ордена заслуга за одбрану и безбедност другог 

степена, за натпросечно, узорно и часно извршавање дужности и задатака у 

области одбране и безбедности, Сектору за ванредне ситуације Министарства 

унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2015 

 

Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за истакнуте 

заслуге у развијању и учвршћивању пријатељских односа и сарадње између 

Републике Србије и Јамајке, Порши Симпсон Милер, премијеру Јамајке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 42/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Демократској Социјалистичкој Републици Шри Ланки, 

на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију, Јована 

Мириловића, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Демократској Социјалистичкој Републици Шри Ланки, 

на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију, Владимира Марића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 42/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Еквадор, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Бразилији, Вељка Лазића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 43/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Монголији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Пекингу, Миомира Удовичког, Службени гласник Републике Србије бр. 

43/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Монголији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Пекингу, Милана Бачевића, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 



Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Гани, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Абуџи, Рифата Рондића, Службени гласник Републике Србије бр. 

45/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Гани, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Абуџи, Јована Марића, Службени гласник Републике Србије бр. 

45/2015 

 

Закон о заштити права на суђење у разумном року, Службени гласник 

Републике Србије бр. 40/2015 

 

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

40/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 42/2015 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о поступку јавне набавке у области 

одбране и безбедности, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2015 

 

Пословник о изменама Пословника о раду Државног већа тужилаца, 

Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

Одлука о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним 

агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 39/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Савета за развој одбрамбене 

индустрије, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2015 

 

Одлука о установљавању 29. маја за Дан српске дипломатије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 41/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 43/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за 

стабилизацију и придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 

43/2015 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Волосу, Република Грчка, 

Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 



Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне 

таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о 

висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 

Одлука о избору Повереника за заштиту равноправности, Бранкице Јанковић, 

Службени гласник Републике Србије бр. 46/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 46/2015  

 

Правилник о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и 

председника судова, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, 

поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о службеној легитимацији управног 

инспектора, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора 

носилаца јавнотужилачке функције, Службени гласник Републике Србије бр. 

43/2015 

 

Решења о именовању јавних бележника, Службени гласник Републике Србије 

бр. 39/2015 

 

Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Казахстан у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2015 

 

Решења о почетку обављања јавнобележничке делатности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 40/2015 

 

Решење о именовању српског дела Заједничког одбора за спровођење 

Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у 

контексту приступања Европској унији, Службени гласник Републике Србије 

бр. 41/2015 

 

Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне 

упражњеног места у Националном савету словеначке националне мањине, 

Владимиру Кравчуку, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 



Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне 

упражњеног места у Националном савету мађарске националне мањине, 

Естер Михок Купоре, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

Решење о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у 

Монтереју, Мексико, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2014. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 39/2015  

 

Сажетак Посебног извештаја Повереника за заштиту равноправности о 

дискриминацији жена, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2015  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички 

гранични прелаз Прешево–Табановце, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 9/2015 

 

Закон о потврђивању Протокола број 15 којим се мења Конвенција за 

заштиту људских права и основних слобода, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 10/2015 

  

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Руске Федерације о узајамној заштити тајних података, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2015 

  

Споразум између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике 

Србије у Механизму цивилне заштите Уније, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 11/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о изменама и допунама 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. 20/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о закључивању споразума Аутономне 

Покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других 

држава, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2015 

 



Одлука о образовању Одбора за националну равноправност Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 18/2015 

 

Решење о разрешењу и именовању директора канцеларије за инклузију Рома, 

Душка Јовановића, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

19/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Измена Пословника Градског већа Града Београда, Службени лист града 

Београда бр. 16/2015 

 

Извештај о раду Заштитника грађана за 2014. годину, Службени лист града 

Београда бр. 19/2015 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, Службени 

гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о стандардизацији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2015 

  

Уредба о поступку и начину продаје удела и акција у власништву 

Акционарског фонда методом јавног прикупљања понуда са јавним 

надметањем, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2015 

 

Уредба о врстама услуга које пружају посебна правна лица у одбрани, 

утврђивању висине накнаде стварних трошкова и начину њиховог плаћања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2015 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја 

области електронских комуникација и информационог друштва у 2015. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2015  

 



Уредба о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 

2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у 

пољопривреди за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

45/2015 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма 

Светог Саве”, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2015  

 

Одлука о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2014. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2015 

 

Одлука о образовању Националног комитета за олакшице у ваздушном 

саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2015 

 

Одлука о извештавању о пословима с хартијама од вредности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 40/2015 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 

86б Закона о Народној банци Србије (Службени гласник РС, број 72/2003) 

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

40/2015 

 

Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за период 1. јануар – 31. децембар 2014. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 40/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде трошкова вештачења 

по захтеву иностраног носиоца осигурања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 40/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за проверу и систематизовање трошкова за 

које су средства обезбеђена у фонду солидарности Европске уније, за 

финансирање хитних операција и операција опоравка које су настале као 

последица катастрофе изазване великим поплавама у Републици Србији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Стратегије за решавање 

проблематичних кредита, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2015 

 



Одлука о техничким резервама за покриће свих обавеза из уговора о 

осигурању, односно реосигурању, Службени гласник Републике Србије бр. 

42/2015 

 

Одлука о садржини извештаја о обављеној ревизији финансијских извештаја 

друштва за осигурање/реосигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 

42/2015  

 

Одлука о садржини и начину вођења регистара података о друштвима за 

осигурање/реосигурање и другим субјектима надзора у делатности 

осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2015  

 

Одлука о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије 

примењује у поступку спровођења монетарне политике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 42/2015  

 

Одлука о образовању Савета за мала и средња предузећа, предузетништво и 

конкурентност, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за утврђивање висине 

потраживања лица која остварују права по основу уплате девизних средстава 

зајма за привредни развој, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене, 

Службени гласник Републике Србије бр. 44/2015 

 

Одлука о поравнању разлика између оправданих и остварених прихода и 

одобрених трошкова оператора дистрибутивних система електричне енергије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и 

друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, Службени гласник 

Републике Србије бр. 45/2015  

 

Одлука о допуни Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја 

Специјални резерват природе „Селевењске пустаре”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 45/2015  

 

Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за избор модела 

приватизације Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија” акционарско 

друштво Београд, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2015 

 

Одлука о одређивању субјекта приватизације од стратешког значаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 47/2015  

 



Правилник о условима осигурања од професионалне одговорности 

привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 40/2015 

 

Правилник о усклађеним односима оствареног укупног месечног прихода 

домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски заштићеног купца, 

односно угроженог купца топлотне енергије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 40/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку 

остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног 

пореза, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2015 

 

Правилник о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити 

коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на 

територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

41/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса 

и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних 

лица, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса 

за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2015 

 

Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену 

мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног 

сектора, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2015 

 

Правилник о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености 

гасних апарата, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила 

и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 41/2015 

 

Правилник о периодичном одржавању државног пута, Службени гласник 

Републике Србије бр. 43/2015 

 

Правилник о условима које мора да испуни тело за оцењивање 

усаглашености и погодности за употребу чинилаца интероперабилности и за 

поступак верификације подсистема, Службени гласник Републике Србије бр. 

43/2015 

 



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. 

43/2015 

 

Правилник о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, 

као и о документима која се прилажу за регистрацију података, Службени 

гласник Републике Србије бр. 44/2015 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма извођења основних геолошких 

истраживања за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

45/2015 

 

Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 

Правилник о рејонизацији виноградарских географских производних 

подручја Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о условима и начину 

коришћења подстицаја за унапређење конкурентности и достизање стандарда 

квалитета кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору 

млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, Службени гласник Републике Србије бр. 

45/2015 

 

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

подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском 

поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о одређивању царинских органа за 

царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

  

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у 

сточарству за квалитетна приплодна грла, Службени гласник Републике 

Србије бр. 46/2015 

 

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у 

сточарству за краве дојиље, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2015 

      

Исправка Правилника о начину пружања и садржини информација о 

осигурању депозита које банке дају клијентима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 40/2015 

 



Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање 

јавног авио-превоза, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2015 

 

Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним 

документима, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2015 

 

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. 40/2015 

 

Решење о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање 

електричном енергијом, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

Решење о издавању Лиценце за обављање нуклеарне активности – 

коришћење објекта за безбедно складиштење јаких извора зрачења БС, 

Службени гласник Републике Србије бр. 44/2015 

 

Решење о издавању Лиценце за обављање нуклеарне активности – 

коришћење објекта за привремено складиштење радиоактивног отпада ХЗ 

(укључујући коришћење хангара Х0 као спремишта за радиоактивни отпад), 

Службени гласник Републике Србије бр. 44/2015 

 

Закључак Владе о Акционом плану за спровођење Стратегије развоја водног 

саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2020. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 40/2015 

 

Стратегија истрага финансијског криминала за период од 2015. до 2016. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета 

министара Републике Албаније о узајамном признавању возачких дозвола, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2015 

 



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о подстицању и заштити 

улагања између Републике Србије и Канаде, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 9/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамној помоћи у 

спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2015 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају 

између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије 

и Источне Републике Уругвај о сарадњи у области ветерине, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о начину коришћења прикључка за пријем ТВ сигнала за службене 

потребе, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о покретању и спровођењу поступка 

задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе 

финансирања набавке опреме за опремање објекта „Каменица 2”, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за реализацију 

Програма развоја АП Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 20/2015 

 

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2015. 

години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова 

Европске уније, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2015 

 

Правилник о допунама Правилника о начину реализације програма и 

пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за 

капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2015 

 

 

 

 

 



Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, Службени лист града Београда бр. 16/2015 

 

Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 17/2015 

 

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на 

територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 17/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, 

зелених и рекреационих површина, Службени лист града Београда бр. 

17/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама, Службени 

лист града Београда бр. 17/2015  

 

Одлука о измени Одлуке о конверзији потраживања Града Београда по 

основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода привредних 

друштава „Симпо” а.д. Врање, „Кондива” д.о.о. Бујановац и „Simpo line” 

d.o.o. Врање у трајни улог Града Београда у капиталу „Симпо” а.д. Врање, 

Службени лист града Београда бр. 17/2015  

 

Одлука о грађевинском земљишту, Службени лист града Београда бр. 20/2015 

 

Одлука о распологању становима Града Београда, Службени лист града 

Београда бр. 20/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда, 

Службени лист града Београда бр. 20/2015 

 

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању економске цене 

програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је 

оснивач Град Београд, Службени лист града Београда бр. 20/2015 

 

План детаљне регулације Санитарне депоније „Винча”, градска општина 

Гроцка, Службени лист града Београда бр. 17/2015 

 

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског 

грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Б4, Службени лист града 

Београда бр. 18/2015 

  



План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског 

грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Ц, Службени лист града 

Београда бр. 18/2015 

 

План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и 

приводне инфраструктуре у Младеновцу, Службени лист града Београда бр. 

19/2015 

 

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског 

грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина А3 Б5, Службени лист града 

Београда бр. 22/2015  

 

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског 

грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Б2, Службени лист града 

Београда бр. 22/2015  

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о оснивању Завода за јавно здравље Нови Пазар, Службени гласник 

Републике Србије бр. 43/2015 

 

Правилник о регистрацији колективних уговора, Службени гласник 

Републике Србије бр. 45/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског 

секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за реализацију 

Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини 

у 2015. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Каталога радних места у складу 

са нацртом Закона о платама у јавној управи, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 21/2015 

 

Одлука о доношењу Акта о процени ризика за сва радна места и у радној 

околини за органе Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2015 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског 

дизајна, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 

Аутентично тумачење одредбе члана 54. став 1. Закона о високом образовању 

(Службени гласник РС, број 76/2005), Службени гласник Републике Србије 

бр. 45/2015 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, 

информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних 

студија криминалистике који се финансирају из буџета на Криминалистичко-

полицијској академији за школску 2015/2016. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 41/2015 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма 

основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике 

Србије на Академији за националну безбедност, Службени гласник 

Републике Србије бр. 41/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Завода за унапређивање образовања и 

васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним исправама које 

издаје средња школа, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у 

средњим школама, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2015 

 

Правилник о измени Правилник о упису ученика у средњу школу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 46/2015 

 

Решење о додели националног спортског признања спортисткињи Маји 

Симанић за освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијском 

спорту – одбојка, одржаном у Осаки, 2006. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 45/2015 

 



Посебан колективни уговор за предшколске установе чији је оснивач Град 

Београд, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији јавних исправа о 

стеченом образовању и научним називима, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 11/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Македоније о узајамном признавању јавних исправа о стеченом 

образовању и о стручним, академским и научним називима, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму за смарт специјализацију у 

истраживању и иновацијама Аутономне Покрајине Војводине за период 2015–

2020. године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 16/2015 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе основног образовања 

и васпитања и за школе средњег образовања на територији Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

16/2015 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе ученичког 

стандарда у Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 16/2015 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за 

подизање квалитета ученичког стандарда у Аутономној Покрајини Војводини, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 16/2015 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања 



и васпитања у Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 18/2015 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

финансирање и суфинансирање пројекта Покрајинске владе „Увођење 

двојезичке наставе на српском и енглеском језику у установе образовања и 

васпитања на територији АП Војводине”, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 18/2015 

 

Правилник о додели средстава по конкурсу „Активни распуст” предвиђен 

програмском активношћу Афирмација школског спорта у АП Војводини, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2015 

 

Упутство о спровођењу Покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног 

испита односно испита за проверу склоности и способности за упис у 

високошколску установу чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина на 

језицима националних мањина – националних заједница, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2015 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању бисте сликару Павлу Никитовићу Нику, Службени лист 

града Београда бр. 17/2015 

 

Одлука о подизању споменика Момчилу Гаврићу, најмлађем војнику Првог 

светског рата, Службени лист града Београда бр. 17/2015 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за април 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 43/2015 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у априлу 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2015 

 

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2015 

 



Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2015. године, Службени лист 

града Београда бр. 20/2015 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2015. 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. NEWSWEEK 

11. НИН 

12. ПЕЧАТ 

13. 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 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  ДРЖАВНОГ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 
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. Указ о саставу државнога Совјета: Зборник закона и уредаба у 
Књажеству Србији у досадањим зборницима нештампаних а изданих  
од 2. фебруара 1835. до 23. октобра 1875. год. 

2. Устројеније државнога Совјета, Ibid. 

3. Форма званичне коресподенције у Сербији, Ibid. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. НАЈСТАРИЈИ СРПСКИ ЋИРИЛСКИ НАТПИСИ: XI–XV век 

(графија, ортографија и језик) 

Бранка Чигоја 

Београд: Чигоја штампа, 2014. 
  

2. ЗА СРПСКОМ ВЛАДОМ ОД НИША ДО КРФА: 

20. октобра 1915 – 19. јануара 1916. 

Огист Боп 

Београд: Чигоја штампа, 2014. 
  

3. ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА 

Бењамин фон Калај 

Београд: Чигоја штампа, 2010. 

  

4. СНЕГ 

Орхан Памук 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

5. КЋИ ДИРЕКТОРА ЦИРКУСА 

Јустејн Гордер 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

6. ЧУДНОЛИКИ СВЕТ: Амерички хронотопи Пола Остера 

Ивана Ђурић Пауновић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

7. ПАРАДАЈЗ 

Ђорђе Микетић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

8. РОЊЕЊЕ НА ДАХ: приче и поштапалице 

Мића Вујичић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

9. ПРВАЦИ СВЕТА! 

Славољуб Станковић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

10. 39 ДАНА ЈУНА 

Теофил Панчић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

11. САМО БОГОВИ МОГУ ОБЕЋАТИ 

Божо Копривица 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

12. НОЋ ЗЕЛЕНЕ ВИЛЕ 

Ајфер Тунч  

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

  

 

 

 



 

13. НИКЕЧЕ: Прича о полигамији 

Паулина Шизијане  

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

14. ФИЗИКА ТУГЕ 

Георги Господинов  

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

  

15. СОЦИЈАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА: Нова наука 

о људским односима 

Данијел Големан 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2007. 

  

16. ИСТОРИЈА БРАКА 

Елизабет Абот 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

17. НЕОШИШАНИ 

Ратко Божовић  

Београд: Чигоја штампа, 2014. 

  

18. КАД БИ БИО БЛИЗУ 

Јасмина Сенић 

Београд: Чигоја штампа: Ј. Сенић, 2014. 

  

19. ЉУБАВ 

Елиф Шафак 

Београд: Чигоја штампа, 2012. 

  

20. У ТУЂЕМ ГРОБУ 

Ијан Ренкин 

Београд: Evro Giunti, 2014. 

  

21. СВЕЦИ МРАЧНЕ БИБЛИЈЕ 

Ијан Ренкин 

Београд: Evro Giunti, 2014. 

  

22. НЕВИНИ 

Бурхан Сонмез 

Београд: Evro Giunti, 2013. 
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Марија Микетић 

Београд: Evro Giunti, 2014. 

 

   

4. ЈЕДАН ПО ЈЕДАН 

Тони Парсонс 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

5. ЈЕДНО ЛЕТО: АМЕРИКА 1927. 

Бил Брајсон 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

6. КАД ЈЕ НИЧЕ ПЛАКАО 

Ирвин Јалом 

Београд: Плато, 2001. 

 

   

7. КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА 

Филип Давид 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

 

   

8. СТО ЈАДА 

Емир Кустурица 

Београд: Новости, 2013. 

 

   

9. ПРОБЛЕМ СПИНОЗА 

Ирвин Јалом 

Београд: Плато, 2013. 

 

   

10.  НАЈНОРМАЛНИЈИ ЧОВЕК НА СВЕТУ 

Иван Токин 
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PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Zbignjev Bžežinski: AMERIKA – KINA I SUDBINA SVETA: 

strateška vizija / Beograd: Albatros, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.pravaknjiga.com/amerika_kina.html  

 

Zbignjev Bžežinski nije samo čuven po svojim teorijskim raspravama o političkim 

problemima, već i po tome što je u jednom periodu svoga života bio specijalni 

savetnik američkih predsednika za bezbednost. Usled ove neposredne uključenosti 

u praktičnu politiku, on je lično poznavao najveće svetske državnike; između 

ostalog, bio je šef američke delegacije koja je pregovarala sa kineskim liderom 

Deng Sjaopingom o poboljšanju odnosa između Amerike i Kine. Kao teoretičar 

koji je upućen u mnoge tajne „visoke politike i diplomatije”, u ono što se zbiva iza 

kulisa javnog političkog života, Bžežinski je postao jedan od najčitanijih autora: 

njegovi spisi u kojima se obrađuju aktuelne političke teme predstavljaju, po 

pravilu, svetske „bestselere”. 

Polazeći od analize sadašnje svetske situacije u kojoj je došlo do znatne erozije 

američke moći, Bžežinski u svojoj novoj knjizi nastoji da odgovori na pitanja od 

kojih zavisi dalja sudbina sveta: da li će Kina prestići do 2025. Ameriku i postati 

najjača svetska sila; kakvi su scenariji mogući, ako se to dogodi – da li bi Kina 

mogla da igra ulogu Amerike na globalnom planu ili bi njen trijumf doveo do 

stvaranja antikineskog fronta u koji bi bili uključeni Japan, Indija, Južna Koreja i 

Rusija itd; da li bi, ukoliko Kina uspe da se popne na svetski tron, svet postao 

stabilniji ili bi se nad njime nadvio rizik frontalnih sukoba i haotične situacije. Kao 

vrsni poznavalac kineskih unutrašnjih prilika, Bžežinski daje briljantnu, do sada 

najbolju i najdokumentovaniju analizu rivaliteta između Amerike i Kine od čijeg 

ishoda zavisi sudbina čovečanstva. Ova knjiga je jedna od onih koje se čitaju bez 

daha, „naiskap”, jer ona poseduje unutrašnju dramatiku i suočava čitaoca sa dosad 

nepoznatim podacima i šokantnim detaljima. 

 

 

 

2. Jerg Fiš: PRAVO NARODA NA SAMOOPREDELJENJE: 

obuzdavanje jedne iluzije / Beograd: Albatros, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.pravaknjiga.com/pravonarodanasamoopredeljenje.html 

 

Studija savremenog švajcarskog pravnika i politikologa o pitanju koje u političkoj 

praksi i naučnoj misli već vekovima izaziva duboke sporove.  



Fiš pruža neobično jasan i precizan pregled razvoja ovog načela međunarodnog 

prava koje istovremeno služi i za opravdanje celovitosti države i za opravdanje 

secesije. Zlatno doba ovog načela autor nalazi u vremenu dekolonizacije kada su 

evropske imperije pravo na samoopredeljenje prihvatale kao normu međunarodnog 

prava. U tom pogledu, pažnje vredan je pogled autora na raspad Sovjetskog Saveza 

i jugoslovenske federacije kao primere neprincipijelnog stava ovih država u odnosu 

na pitanja secesije i samoopredeljenja. 

 

 

3. Martin Van Kreveld: USPON I PROPADANJE DRŽAVE / Beograd: 

Albatros, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.pravaknjiga.com/autori.html 

 

Martin Van Kreveld (1946), profesor je Hebrejskog univerziteta u Jerusa- 

limu i jedan od vodećih svetskih autoriteta iz oblasti vojne istorije i stra- 

tegije, teorije rata i sociologije politike. Objavio je dvadesetak knjiga koje 

su do sada prevedene na sedamnaest jezika. Srpskoj čitalačkoj publici  

poznat je po knjigama „Transformacija rata” (2010) i „Komandovanje u ratu” 

(1992). 

U ovoj knjizi autor prati razvoj različitih političkih organizacija to- 

kom istorije koje uobičajeno (i često pogrešno!) nazivamo državama.  

Predmoderne „države” predstavljaju zgusnuti preplet različitih reli- 

gijskih, ekonomskih, političkih, vojnih i društvenih motiva, sa oblicima  

vladavine koji u načelu ne razlikuju državni aparat od vladara, naroda ili  

vojske. Nasuprot njima, moderna, tj. nacionalna država, nastaje kao apstrakt - 

ni entitet – trajni i nadlični oblik političke vlasti. Usredsređena na su- 

verenost i unutrašnji poredak, moderna država vremenom preuzima 

mnoštvo društvenih funkcija preko kojih, kao nikada ranije u istoriji,  

doslovno kontroliše svakodnevni život njenih građana. 

Međutim, krajem XX veka, nacionalna država više nije u stanju da rešava  

brojne društvene probleme koje je sama preuzela na sebe: počev od zahteva 

za 

socijalnom sigurnošću i pravednijom raspodelom bogatstva, pa sve do kla - 

sičnih bezbednosnih pretnji – unutrašnjih i spoljašnjih. 

Utoliko će buduće organizacije vlasti biti fragmentarnije, ali i među - 

sobno integrisanije od države kakvu poznajemo prethodnih tri stotine go- 

dina. Državni monopol nad silom biće dodatno urušen, tj. privatizovan,  

što će za većinu postojećih zemalja u svetu značiti umanjenu bezbednost, kao  

i veće nemire. One jednostavno neće biti ni voljne ni sposobne da kontro- 

lišu i zaštite politički, vojni, ekonomski, društveni i kulturni život  

svojih građana u onoj meri u kojoj su to ranije mogle. Ostaje da se vidi da li 

je pravac ovih promena poželjan, kako se neki nadaju, ili nepoželjan, kako  

drugi strahuju. 

 



4. Tomas Aleksander Slezak: ŠTA EVROPA DUGUJE GRCIMA: o 

osnovama naše kulture u grčkoj antici / Beograd: Albatros, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.pravaknjiga.com/sta_evropa_duguje_grcima.html 

 

Tomas A. Slezak jedan je od najvećih helenista i poznavalaca Platona. On je široj 

svetskoj publici poznat ne samo po svojoj izuzetnoj erudiciji već i po esejističkom, 

zanimljivom, uzbudljivom načinu pisanja. U rukama imate srpski prevod njegove 

nemačke knjige. U štampi je još pet prevoda ove knjige na grčki, brazilski, španski, 

engleski, italijanski, a potpisani su ugovori i sa britanskim i američkim izdavačkim 

kućama. „Šta Evropa duguje Grcima” ispituje grčke teorije evropske kulture koje 

su sudbonosno uticale na njen identitet i prikazuje na prijemčiv način, brojnim 

zanimljivim primerima, kako su stari Grci živeli, koja je bila njihova slika sveta, u 

šta su verovali, a čemu stremili. Slezakova knjiga nam ruši i brojne predrasude koje 

imamo o odnosima starih Grka sa varvarima, kao i brojne ilizuje o grčkoj 

demokratiji. To je štivo za znalce, ali i knjiga koja će privući i nekoga ko nije 

upućen u sve misterije grčkog duha. To je knjiga koja se čita u jednom dahu. 

 

 

 

5. Jovan V. Nikolić: BEOGRADSKI VEKOVNIK / Beograd: Albatros, 

2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.pravaknjiga.com/beogradskivekovnik.html 

 

„Beogradski vekovnik” je nešto više od zbirke istorijskih podataka o naselju koje 

traje 25 vekova. Tu su i događaji i procesi koje istoriografski pristup ne 

podrazumeva. Specifičnost „Beogradskog vekovnika” zato jesu beleške o znanim i 

neznanim građanima, o načinu njihovog življenja, ponašanju, interesovanjima, 

poslovima, modi, zabavi, navikama, ishrani i drugim detaljima zaboravljenim u 

budžacima istorijskog pamćenja. Dočarani su jelovnik Singidunumljana, moda 

vizantinskog Singedona, muzika na dvoru despota Stefana, život u podgrađu 

austrijskog Kalemegdana. Dočarani su Singidun, Singidunum, Singedon, Beligrad, 

Vajsenberg, Alba Greka, Dar ul Džihad, (sve su to imena Beograda). Tu su i prvi 

lekari, balovi, žurevi, mostovi, mere i valute tokom vekova i grad iz dečjeg ugla, a i 

Turci gradske istorije. 

„Vekovnik” svedoči i o razvoju gradskog „kafedžiluka”, o Beograđankama koje su 

okolnosti decenijama držale iza zamandaljenih kućnih vrata, „piskaralima” jednog 

od u svetu najstarijih novinarskih udruženja, o prvim loptama u mreži i u obruču, o 

gitarijadi, o skupštini poslanika, ali i jedinstvenoj skupštini ptica, o premošćavanju 

reka, o gradskom „trgu demonstracija”, skijaškoj skakaonici u Košutnjaku, 

kalmičkoj pagodi, gradskom najstarijem „zanatu”, trci formule jedan, našem ulasku 

u NATO, pijaci roblja itd. Dva i po milenijuma Beograda oslikani su iz mnoštva 

vizura. Verujte da to stvarno jeste knjiga o onome što ne znate o Beogradu. Zove se 

„Beogradski vekovnik”. 


