
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 5 

2016.  



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 
 

 
 

 



 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на великој огрлици за 

изузетне заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и 

пријатељских односа између Републике Србије и Народне Републике Кине, 

Си Ђинпингу, председнику Народне Републике Кине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2016 

 

Уредба о изменама Уредбе о канцеларијском пословању органа државне 

управе, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2016 

 

Одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 46/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2016  

 

Решење о допуни Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 47/2016   

 

Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног 

места у Националном савету словачке националне мањине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 47/2016 

 

Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног 

места у Националном савету ромске националне мањине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2016 

  

Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне 

скупштине, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2016 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју 

запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2016 



Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју 

запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2016 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју 

запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2016 

  

Решење о разрешењу дужности секретара Покрајинске владе, Романе Рудић, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2016 

 

Решење о давању овлашћења за обављање послова секретара Покрајинске 

владе, Татијани Ђукановић, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 28/2016 

 

Извештај о коначним резултатима избора за посланике у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 27/2016 

 

Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине одржаних 24. априла 2016, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 30/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

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

Службени лист Града Београда бр. 37/2016 

 

Одлука о употреби имена, грба и заставе Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 37/2016 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања привредног развоја Подриња у 

2016. години, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2016 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у 

пољопривреди за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

47/2016   

 



Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма 

Светог Саве”, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2016   

 

Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за избор и 

спровођење модела стратешког развоја Акционарског друштва Аеродром 

Никола Тесла Београд, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2016 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Предлога акционог плана за 

подизање капацитета у трговини у земљама западног Балкана, Службени 

гласник Републике Србије бр. 46/2016  

 

Одлука о образовању Радне групе за борбу против кријумчарења дувана, 

Службени гласник Републике Србије бр. 47/2016  

 

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. 48/2016   

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана заштите вода од 

загађивања на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2016 

    

Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле 

средстава за заштиту биља за 2016. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 45/2016 

 

Правилник о ликвидности брокерско-дилерског друштва, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2016  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о правилима понашања 

инвестиционог друштва приликом пружања услуга, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2016   

  

Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја, Службени 

гласник Републике Србије бр. 47/2016 

 

Правилник о условима за издавање и одузимање овлашћења за оцењивање 

усаглашености типа амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне 

за транспорт опасног терета, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2016 

 

Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода 

домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2016  

 



Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим 

критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и 

предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на 

живот и здравље људи, материјална добра и животну средину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 48/2016 

 

Правилник о посебним условима хигијене ситног воћа у свежем и смрзнутом 

стању у фази производње, прераде и промета, Службени гласник Републике 

Србије бр. 48/2016 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу 

захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, 

вишегодишњих засада, расадника и животиња, Службени гласник Републике 

Србије бр. 48/2016  

 

Правилник о утврђивању Листе српских стандарда из области опште 

безбедности производа, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2016 

 

Правилник о начину и условима електронске обраде и коришћења података 

Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у 

Агенцији за привредне регистре, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2016 

 

Правилник о Класификацији основа привременог ограничења права, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2016 

 

Правилник о начину вођења, садржини и обрасцу евиденције овлашћења за 

обављање стручног прегледа жичара, Службени гласник Републике Србије 

бр. 48/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о аеродромским накнадама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 48/2016  

 

Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за 

одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd, Службени 

гласник Републике Србије бр. 47/2016 

 

Исправка Наредбе о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и 

условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2016  

  

Листа о измени Листе средстава за заштиту биља на основу издатих решења о 

регистрацији средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике 

Србије бр. 46/2016   

 



Службени лист Града Београда 

 

Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 37/2016 

 

Одлука о допунама Одлуке о располагању становима Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 37/2016 

 

Одлука о начину, условима, критеријумима и мерилима за доделу пословног 

простора који је у јавној својини Града Београда у закуп под посебним 

условима у циљу подстицања самозапошљавања и проширења пословања, 

Службени лист Града Београда бр. 37/2016 

 

Одлука о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у 

оквиру мера и активности за подршку развоја иновативних делатности и 

самозапошљавања које се финансирају из буџета Града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 37/2016 

 

Одлука о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у 

оквиру мера и активности за подршку развоја женског предузетништва које 

се финансирају из буџета Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

37/2016 

 

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у 

туризму који се финансирају из буџета Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 37/2016 

 

Одлука о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске 

објекте који се не категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама, 

Службени лист Града Београда бр. 37/2016 

 

Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града 

Београда за радну 2016/2017. годину, Службени лист Града Београда бр. 

37/2016 

 

Одлука о финансирању или суфинансирању пројеката из области унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији града Београда које 

реализују удружења, Службени лист Града Београда бр. 37/2016 

 

Одлука о проглашењу заштићеног станишта „Велико блато”, Службени лист 

Града Београда бр. 37/2016 

   

Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору из изворне 

надлежности Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 32/2016 



 

Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града 

Београда – пешачке зоне, Службени лист Града Београда бр. 36/2016 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Међуресорног радног тела за 

планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и 

запошљавања, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2016 

 

Одлука о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2016 

 

Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за период 1. јануар – 31. децембар 2015. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2016 

 

Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за здравствено 

осигурање за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2016 

 

Правилник о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену 

заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 

услуга за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Службени 

лист Града Београда бр. 37/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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 2016/2017. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну 

заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији, Службени 

гласник Републике Србије бр. 48/2016   

    

Правилник о минималним техничким  и организационим условима за 

издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева пружаоца 

медијске услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2016   

 

Правилник о минималним условима за пружање медијске услуге и 

критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање 

медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2016   

 

Правилник о уступању неискоришћених права јавних медијских сервиса на 

емитовање радијских, телевизијских и других медијских садржаја од 

изузетног значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2016  

 

Правилник о изменама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и 

стручних сарадника, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2016  

  

Решење о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу 

пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених 

истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у 

области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 45/2016 

 

Листа најважнијих догађаја од посебног значаја за грађане у Републици 

Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2016  

 

 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о доношењу Акционог плана за спровођење Стратегије развоја 

школског спорта у АП Војводини за 2016. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 29/2016 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се 

финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у 

саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2016/2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2016 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и 

докторских aкaдемских студија, који се финансирају из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, 

у школској 2016/2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 32/2016 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине, у високим школама струковних студија чији је оснивач 

Аутономна Покрајина Војводина, у школској 2016/2017. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – 

Установе културе од националног значаја, о евидентирању добра које ужива 

претходну заштиту: зграда у Кнеза Милоша број 19, општина Врачар, 

Службени лист Града Београда бр. 35/2016 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за април 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2016  

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у априлу 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2016  
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2016. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. NEWSWEEK 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

12. ПОЛИТИКА 

13. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

1. 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 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне 
писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. 
Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и 
друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим 
путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 

1.  Тих. Р. Ђорђевић: Из Србије кнеза Милоша: културне прилике од 1815. 
до 1839. године, 1922. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































 



У складу са Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији до 
2020. године (Службени гласник РС бр. 51/2010), а у жељи да корисницима 
учинимо видљивим садржај обимног библиотечког фонда којим библиотека 
Управе за заједничке послове републичких органа располаже, претходних година 
започели смо дигитализовање богате и разноврсне грађе. Са задовољством 
представљамо неке наслове из до сада дигитализованих монографских 
публикација, које се у целини могу видети у ПДФ формату на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1904. година 
 

Др Коста Кумануди: Правни положај одступелих министара, 1904. 
 
 

1907. година 
 

Др Драг. Аранђеловић: О учешћу судија у јавном животу, с нарочитим обзиром 
на наше прилике, 1907. 

 
Јов. Лончарић: Државни савет по Уставу од 1838. године (студија из историје 
српске уставности), 1907. 

 
      Рударски законик за Краљевину Србију од 15. априла 1866. године с изменама 
      и допунама од 21. јула 1877, од 6. фебруара 1896. и 27. јануара 1900. године 
 
     Стојан Новаковић: Уставно питање и закони Карађорђева времена – студија о  
постању и развићу врховне и средишње власти у Србији 1805–1811, 1907. 
 
 

1908. година 
 

Др Никодим Милаш: Грчко-римско законодавство о црквеној имовини, 1908. 
 
 

1910. година 
 

Др Тома Живановић: Појам узрочности у Кривичном Праву; Теорија воље и 
теорија свести (представе) о умишљају и dolus eventualis, 1910 

 
Народна скупштина, II редовни састанак, 7. октобар 1910. 

 
Народна скупштина, L редовни састанак, 17. децембар 1910. 
 
Народна скупштина, LI редовни састанак, 18. децембар 1910. 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1904-Pravni-polozaj-odstupelih-ministara.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1907-O-ucescu-sudija-u-javnom-zivotu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1907-rudarski-zakonik.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1907-rudarski-zakonik.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1907-ustavno-pitanje-i-zakoni-Karadjordjeva-vremena.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1908-Grcko-rimsko-zakonodavstvo.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Pojam%20uzrocnosti%20u%20krivicnom%20pravu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1910-Narodna-skupstina-7.oktobar-1910.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1910-Narodna-skupstina-17.decembar-1910.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1910-narodna-skupstina-LI.pdf


 
1911. година 

 
 

Закон о привременом пословном реду у Народној скупштини, Цетиње, 1911. 
 
Народна скупштина, редовни састанак од 12. јануара до 31. јануара 1911. 
године 

 
Народна скупштина, CXXXVI редовни састанак, 9. мај 1911. 

 
 

1912. година 
 

Народна скупштина, XXXVII редовни састанак, 16. јануар 1912. 
 

Народна скупштина, XXXIX редовни састанак, 18. јануар 1912. 
 

Народна скупштина, XLI редовни састанак, 20. јануар 1912. 
 

Народна скупштина, XII редовни састанак, 29. мај 1912. 
 

Народна скупштина, XIV редовни састанак, 31. мај 1912. 
 

Народна скупштина, XXII редовни састанак, 11. јун 1912. 
 

Народна скупштина, V редовни састанак, 28. јун 1912. 
 

Др Милета Ст. Новаковић: Рад Хашкога изборнога суда, 1912. 
 

Александар Арнаутовић: Штампарије у Србији у XIX веку, 1912. 
 
 

1913. година 
 

Др Милета Ст. Новаковић, Др Лазар Марковић: Српско–бугарски уговор са 
гледишта међународног права, 1913. 
 
M. Р. С.: Срби и Бугари у прошлости и садашњости, 1913. 

 
 

1914. година 
 

Карл Кауцки: Класне супротности у доба француске револуције, 1914. 
 
 
                                                           1915. година 

 
     Ј. Миодраговић: Трагични дани Београда – белешке из тринаестодневне           
     владавине аустријске у Београду, 1915.  

 

 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zakon%20o%20privremeno%20poslovnom%20redu%201911.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1911-Narodna-skupstina.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1911-Narodna-skupstina-9.maj-1911.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1912-Narodna-skupstina-16.%20januar-1912.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1912-Narodna-skupstina-18.januar-1912.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1912-Narodna-skupstina-20.januar-1912.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1912-Narodna-skupstina-29.maj-1912.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1912-Narodna-skupstina-31.maj-1912.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1912-Narodna-skupstina-11.jun-1912.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1912-Narodna-skupstina-28.%20jun-1912.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1912-Rad-Haskoga-izbornog-suda.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1912-stamparije-u-srbiji.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1913-Srpsko-bugarski-ugovor.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1913-srbi-i-bugari-u-proslosti-i-sadasnjosti.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Klasne%20suprotnosti%20u%20doba%20francuske%20revolucije,1914.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1915-Tragicni-dani-beograda.pdf
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. ДИПЛОМАТИЈА САВРЕМЕНЕ КИНЕ 

Чанг Ћинмин 

Београд: Албатрос плус, 2015. 
  

2. МОДЕРНИЗАЦИЈА КИНЕСКЕ ЕКОНОМИЈЕ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЕНА И СТРУКТУРНА 

ТРАНСФОРМАЦИЈА 

Сјао Генг 

Београд: Албатрос плус, 2015. 
  

3. ПОГЛЕД НА КИНУ: СВЕ ШТО ЖЕЛИТЕ ДА ЗНАТЕ О 

КИНИ 

Јин Бо 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

4. У ПОХВАЛУ ХЛАДНОМЕ РАТУ: ПРОТИВИСТОРИЈА 

Серђо Романо 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

5. УСПОН И ПАД ТИТОВЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ: 

ПОЛИТЕКОНОМСКИ БИЛАНС 

Гојко Грђић 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

6. ЕКОЛОШКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА САВРЕМЕНЕ КИНЕ 

Као Баојин, Јин Вуђин 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

7. КОМПРОМИС И ТРУЛИ КОМПРОМИСИ 
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Београд: Албатрос плус, 2011. 

  

8. ВАТИКАН У БАЛКАНСКОМ ВРТЛОГУ: СТУДИЈЕ И 

РАСПРАВЕ 

Драгољуб Р. Живојиновић 

Београд: Албатрос плус, 2012. 

  

9. У ПОТРАЗИ ЗА ЗАШТИТНИКОМ: СТУДИЈЕ О  

СРПСКО–АМЕРИЧКИМ ВЕЗАМА 1878–1920. ГОДИНЕ 

Драгољуб Р. Живојиновић 

Београд: Албатрос плус, 2010. 

  

10. НАДМЕНИ САВЕЗНИК И ЗАНЕМАРЕНО СРПСТВО: 

БРИТАНСКО–СРПСКИ ОДНОСИ 1875–1941 

Драгољуб Р. Живојиновић 

Београд: Албатрос плус, 2011. 

  

11. ЗВОНО НАД МЕЂАМА 

Рајко Лукач 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

 

 

 

 



12. ПРАШКИ БЕГУНАЦ 

Милош Николин 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

13. ТОЛИКО ОД МЕНЕ: ДИГРЕСИЈЕ 

Бранка Криловић 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

 14. ЖЕНА ИЗ САЕЦА 

Грете Рулон 

Београд: Албатрос плус, 2012. 

  

15. НАДА 

Хенрик Јул Јенсен 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

16. БЕЛИН ТРОУГАО 

Милена Вукоје Стаменковић 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

17. ЗАГРОБНИ ДАРОВИ: ФРАГМЕНТАРИЈУМ 

Тур Улвен 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

18. ПИСАТИ ИЛИ УМРЕТИ: ЕСЕЈИСТИЧКИ ПУТОПИСИ: 
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Хенрик Стангеруп 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

19. НЕПРИЈАТЕЉСТВО 

Микел Торуп 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

20. ДРУГИ ЖИВОТ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ: ОД АМЕРИКЕ 1974. ДО 

СРБИЈЕ 2015. 

Милоје Поповић 

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

21. ВИНЧА: ЗНАМЕЊЕ БОГОВА 

Иван Драјзл 

Београд: PortaLibris: ЦЕТ, 2015. 
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Мирко Младеновић 

Београд: PortaLibris: ЦЕТ, 2015. 
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Небојша Петковић 
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Дарси Чан 

Београд: Вулкан издаваштво, 2015. 
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Павлина Сајмонс 

Београд: Вулкан издаваштво, 2015. 

  

28. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ШПИЈУНА 

Луиђи Карлети 

Београд: Вулкан издаваштво, 2015. 

  

29. ФРИЦ 

Сања Домазет 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

  

30. ГОСПОДИН ХОЛМС: НЕРЕШЕНА МИСТЕРИЈА 

Мич Калин 

Београд: Вулкан издаваштво, 2015. 
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PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Orhan Pamuk: ČUDAN OSEĆAJ U MENI: priča o životu bozadžije 

Mevluta Karataša, njegovim doživljajima, sanjarijama i 

prijateljima i slika istanbulskog života između 1969. i 2012. godine 

viđena očima mnogih lica / Beograd: Geopoetika, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3504 

 

„Ima genijalnosti u ludilu Orhana Pamuka.” 

 

Umberto Eko 

 

Čudan osećaj u meni je ljubavna priča i u isti mah moderan ep. Roman na kojem je 

nobelovac Orhan Pamuk radio šest godina, objavljen u Turskoj decembra 2014. 

godine, pripoveda o životu u Istanbulu bozadžije Mevluta i njegove ljubavi kojoj je 

tri godine slao ljubavna pisma. Više od četrdeset godina, u razdoblju između 1969. 

i 2012, Mevlut na istanbulskim ulicama prodaje kiselo mleko, bozu, pilav, čuvar je 

parkinga. Posmatra kako ulice ispunjavaju različiti ljudi, kako se veliki deo grada 

ruši i nanovo gradi, kako svet pristiže iz Anadolije i stiče bogatstvo; s druge strane 

biva svedokom preobražaja, političkih trvenja i prevrata kroz koje zemlja prolazi. 

Uvek ga kopka šta je izvor nečeg što ga čini drukčijim od ostalih, tog čudnog 

osećaja u njemu. Ali nikada ne prestaje da misli na prodaju boze u zimskim 

večerima i na to ko je u stvari ona koju voli. Da li je u ljubavi važnija čovekova 

namera ili njegova sudbina? Da li naša sreća ili nesreća zavise od naših izbora ili 

nam se događaju mimo nas? U potrazi za odgovorima na ova pitanja, roman Čudan 

osećaj u meni daje sliku sučeljavanja porodičnog i života grada, gneva i 

bespomoćnosti žena unutar doma. 

 

„Pamuk je najveći živi pisac.” 

 

Le Point, Francuska 

 

 

2. Danijel Goleman: FOKUSIRANOST: neprimetni pokretač 

izuzetnosti / Beograd: Geopoetika, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3494 

 

Autor svetskog bestselera Emocionalna inteligencija vraća se s revolucionarnim 

osvrtom na najređi resurs današnjice i tajnu uspešnosti i ispunjenosti – pažnju. 

 



U knjizi Fokusiranost psiholog i novinar Danijel Goleman istražuje nauku o pažnji 

u svim njenim oblicima. Obnavlja značaj tog retko primećenog i potcenjenog 

mentalnog svojstva koje igra neizmerno važnu ulogu u našem probijanju kroz 

život. Pažnja umnogome funkcioniše kao mišić: ako se loše koristi, oslabiće; ako se 

valjano koristi, jačaće. U doba neprekidnog ometanja pažnje, Goleman ubedljivo 

tvrdi da je sad važnije nego ikad da naučimo kako da izoštrimo fokus ako želimo 

da se takmičimo, a pogotovo ako želimo da budemo uspešni. U današnjem 

bučnom, brzom svetu, lako je postati izolovan, rastrojen, preplavljen. Iako se 

smatra da je obraćanje pažnje izgubljena veština, ona je u osnovi zadovoljstva, 

produktivnosti, dobrih međusobnih odnosa na ličnom i profesionalnom nivou. 

Goleman pokazuje zašto su izuzetno uspešnim osobama potrebne tri vrste fokusa, 

kako to potkrepljuju obimne studije slučaja iz različitih polja, od sporta, preko 

obrazovanja i umetnosti, do poslovanja. Kombinacijom najnovijih istraživanja i 

praktičnih saznanja, Fokusiranost otkriva šta razlikuje stručnjake od amatera i 

zvezde od prosečnih izvođača. Izuzetno su važna poglavlja koja se bave značajem 

razvoja pažnje kod dece, jer se u njima ističe da je učenje dece veštinama koje 

podrazumevaju usredsređenost, zapravo polaganje temelja samosvesti i 

samokontrole na koje se nadograđuju druge veštine socijalnog i emocionalnog 

učenja, neophodnih za uspeh u školi, kasnije u poslu, ali pre svega u različitim 

oblicima socijalne integracije. 

Fokusiranost najzad poziva čitaoce ne samo da obrate pažnju na njima lično važne 

stvari već i da je usmere na goruće probleme šireg sveta. Time ova zabavna i 

promišljena knjiga nudi ključ ne samo ličnog već i institucionalnog, a potom i 

planetarnog napretka, usmeravajući naša razmišljanja na budućnost, a ne samo na 

zavodljivo jednostavne zahteve sadašnjeg trenutka i mesta. 

 

 

3. Dana Todorović: PARK LOGOVSKOJ / Beograd: Geopoetika, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3590 

 

U srpsku književnost ugrađeno je još jedno suvereno ime. Dana Todorović je 

svojim drugim romanom opšila zlatnim nitima literarni ogrtač koji je krojila 

prethodnom knjigom. 

Park Logovskoj zasnovan je na kafkijanskoj i orvelovskoj atmosferi. Temeljno 

pisan, kao da mu je sricano svako slovo i reč, zatvoren u taman i onespokojavajući 

svet, roman postavlja večita pitanja čovekove sumnje i preobražaja. Zidan je na 

najboljim temeljima klasične i moderne ruske i anglosaksonske tradicije, ali i 

dalekoistočne misli. Deluje kao neprobojni štit protiv čovekovih sopstvenih 

demona. Iako mračan, on hrabro traga za ospokojavajućim svetlom: svaka reč mu 

je probrana stopa koja se probija kroz čitaočevu svest. Rečenica ove knjige je kao 

bager koji pred sobom raščišćava sav jezički višak. Utabana staza deluje kao 

siguran put u majstorsku književnost. 

 

Vladislav Bajac 



Uvaženi šahovski velemajstor Sopoćin pristiže u Park Logovskoj, gde će se održati 

višednevni turnir. Posredi, međutim, nije uobičajeno šahovsko takmičenje – taj 

velemajstor „intelektualnog sporta“ igraće protiv šarolike galerije likova koji 

zajedno predstavljaju narod. Iza ovog turnira krije se jedan čitav metafizički svet. 

Šta je to što kriju šumarak, veliki časovnik i kula tog naizgled običnog parka što će 

junaka vući u svoju utrobu? 

Svojim prosedeom i filozofskim pitanjima koje postavlja, autorka Dana Todorović 

nastavlja tradiciju koju su ispleli veliki ruski pisci poput Bulgakova i Puškina, 

spajajući humor i mrak ljudske duše. 

 

 

4. Merete Linstrem: DANI U POVESTI TIŠINE / Beograd: Geopoetika, 

2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3527 

 

Nismo umeli da prihvatamo. Ta nesposobnost da prihvatimo nešto suštinsko u 

onom drugom. Moja nesposobnost da spoznam njegovu tugu, i on koji nije 

prihvatio nepostojanje tuge i kajanja u meni. 

Roman ovenčan nagradom Norveške asocijacije književnih kritičara i nagradom za 

književnost Nordijskog saveta, razotkriva razorne posledice prećutkivanja 

porodičnih tajni iz prošlosti i odluke da se mir kupi tišinom. 

U ovoj veoma sugestivnoj priči, mračnoj i sumornoj, ukršta se prošlost i sadašnjost, 

a na maestralan način pokazuje kako ostajanje u tišini sve više udaljava naratora 

Evu i njenog muža Simona od osećaja pripadnosti za kojim oboje čeznu. Pomoću 

vešto intoniranog jezika, preciznog i jednostavnog, bez ijedne suvišne reči, 

naizgled obične svakodnevne teme kriju velike filozofske i istorijske dileme. 

  

„Elegantna i jednostavna, ova proza otkriva izuzetan talenat.” 

 

Publishers Weekly 

 

 „Remek-delo koje uznemirava svojom tišinom.” 

 

Norway Times 

 

Bolan, ali inspirativan roman. Dani u povesti tišine urezuju se u čitaočev um i srce 

i nikada ga ne napuštaju. 

 

Jewish Book Council 

 

„Zanosno. Slojevi tišine su virtuozno i vešto utkani u konstrukciju ovog narativa, 

tako da otkrivanje jednog sloja uvek vodi ka otvaranju sledećeg.” 

 

Minneapolis Star Tribune 



5. Dejvid Birn: KAKO RADI MUZIKA / Beograd: Geopoetika, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.geopoetika.com/search.php?query=kako+radi+muzika&search=1 

 

Kako radi muzika je bestseler Dejvida Birna, raskošna svetkovina posvećena temi 

koju on čitav život promišlja. Oslanjajući se na svoj rad tokom perioda provedenog 

u grupi Talking Heads, na saradnju s Brajanom Inoom, kao i sa mnogim drugim 

umetnicima – uključujući tu i putovanja u Vagnerovu opersku kuću u Bajrojtu, 

afrička sela, i na sva ona mesta gde se muzika može naći – Birn nam pokazuje da 

muzika izrasta kako iz kulturnih okolnosti, tako i iz individualne kreativnosti. Ovo 

je njegov magnum opus, rasprava o oslobađajućoj, životvornoj moći muzike, 

snažnog emotivnog naboja. 
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1. КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА 

Филип Давид 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

2. ИСЛЕДНИК 

Драган Великић 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

3. ИСТОЧНО ОД РАЈА 

Џон Стајнбек 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

4. ЦРВЕНДАЋ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2006. 

 

   

5. ЦРВЕНО И ЦРНО 

Стендал 

Нови Сад: Матица српска, 1964. 

 

   

6. О ГОВОРУ ТЕЛА 

Хајнрих фон Клајст 

Београд: Службени гласник, 2009. 

 

   

7. ОНО ШТО НАС НЕ УБИЈЕ 

Давид Лагеркранц  

Београд: Чаробна књига, 2015. 

 

 

   

8. СМИСАО ЖИВОТА: ПРИЧЕ ИЗ 

ПСИХОТЕРАПИЈЕ 

Ирвин Д. Јалом 

Нови Сад: Психополис институт, 2015. 

 

   

9. СИН 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

10.  МАРСОВАЦ 

Енди Вир 

Београд: Evro-Giunti, 2015. 

 

   

 

 

 


