
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 9 

2017.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно објављује 
Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном информационо-
документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, 
могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
 
Из наше базе која садржи преко 100.000 прописа, за свега неколико минута може се 
добити како важећи тако и неважећи пропис, у штампаној верзији или електронском 
поштом, као и телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296,  363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104   
      
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења  
                                                             (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
                             
Технички уредник:    Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Гордана Михајловић, оператер припреме података  
                      Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података     
                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

Лектор:                  Смиља Богдановић 
 
Коректор:              Јелена Васиљевић 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 
 
ШТАМПА:  УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 
Бeоград, Немањина 22-26 

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
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.  Избор старих прописа 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. 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 опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Данској, Драгане Ивановић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 84/2017 

 

Указ о додели одликовања Ордена Српске заставе првог степена, за 

истакнуте заслуге у развијању и учвршћивању пријатељских односа и 

сарадње између Републике Србије и Православне патријаршије 

александријске и све Африке, Његовом блаженству Папи и Патријарху 

александријском и све Африке Теодору II, Службени гласник Републике 

Србије бр. 87/2017 

 

Одлука председника Владе којом се задужује проф. др Славица Ђукић 

Дејановић, министар без портфеља у Влади, да заједно са министром за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања прати стање, предлаже 

мере и учествује у координацији активности у области бриге о деци, 

подстицаја рађања, социјалне сигурности породица са децом и у области 

старења, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2017 

 

Одлука о образовању Радне групе за предлагање мера за отклањање 

последица суше, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, 

систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 

2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у граду Мартин, Словачка 

Република, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава 

одбране Републике Србије у иностранству, Службени гласник Републике 

Србије бр. 82/2017 

 

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о образовању Радне групе за 

разматрање питања исплате накнаде лицима у резервном саставу 

ангажованим у ратним јединицама 1999. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2017 

 



Одлука о распуштању Скупштине општине Прешево и образовању 

Привременог органа општине Прешево, Службени гласник Републике 

Србије бр. 83/2017 

 

Одлука о образовању Комисије за разматрање спорних односа који могу 

бити предмет пред међународним арбитражама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2017 

 

Одлука о именовању саветника председника Републике, Милорада 

Вељовића, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2017 

 

Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног 

посланичког места у Народној скупштини, Службени гласник Републике 

Србије бр. 86/2017 

 

Одлука о додели мандата члановима Националног савета ради попуне 

упражњеног места у Националном савету македонске националне мањине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2017 

 

Правилник о програму и начину полагања испита на коме се проверава 

стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију 

заменика јавног тужиоца, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Александра Ребића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Протокол између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и 

Министарства унутрашњих послова Румуније о формирању и 

активностима мешовитих патрола дуж заједничке државне границе, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије и Министарства унутрашњих 

послова Румуније о формирању и активностима мешовитих патрола дуж 

заједничке државне границе, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 

Републике Врбије и Владе Републике Бугарске о измени Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о полицијској 



сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Киргиске Републике о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у борби против 

организованог и других видова криминала, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Словачке Републике о сарадњи у области 

одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Белорусије о војно-техничкој 

сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

5/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2017. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2017 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања 

„Дечје недеље“ у 2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

81/2017 

 

Уредба о гаранцији порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 

82/2017 

 



Уредба о критеријумима за класификацију повреда прописа према 

категорији опасности од наступања последица у транспорту опасне робе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања развоја 

предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 

2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о садржини, начину и поступку 

вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2017 

 

Уредба о утврђивању подручја „Гамзиградска Бања”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2017 

 

Уредба о раду Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају, 

Службени гласник Републике Србије бр. 87/2017 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења 

пословне инфраструктуре за 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 82/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и начину 

вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна 

нерезидената, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта, 

Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

образаца платних налога за извршење трансакција у динарима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима и начину отварања, 

вођења и гашења текућих рачуна, Службени гласник Републике Србије бр. 

82/2017 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину 

вођења регистара меница и овлашћења, Службени гласник Републике 

Србије бр. 82/2017 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Координационог тела за сузбијање 

сиве економије и Заједничке групе за унапређење позиције Републике 

Србије на листи Светске банке „Doing business”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2017 



Одлука о образовању Координационе комисије (за усклађивање, односно 

координацију инспекцијског надзора у Републици Србији), Службени 

гласник Републике Србије бр. 83/2017 

 

Одлука о утврђивању садржине образаца Извештаја који банке достављају 

Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања 

депозита, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о начину обрачуна и плаћања затезне камате на 

неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања 

депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних 

лица, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2017 

 

Одлука о образовању Радне групе за реализацију корективних активности у 

вези са ревизорским налазима који се односе на ИКТ аспекте 

функционисања система за управљање претприступном помоћи Европске 

уније (ИПА), Службени гласник Републике Србије бр. 86/2017 

 

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. 86/2017  

 

Упутство за спровођење појединих одредаба Одлуке о адекватности 

капитала банке које се односе на капитал банке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2017 

 

Упутство о изменама и допунама Упутстава за спровођење Одлуке о 

условима и начину обављања платног промета са иностранством, 

Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама 

остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни 

и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине 

остатака средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије 

бр. 81/2017 

 

Правилник о условима додељивања и начину коришћења и раздуживања 

дозвола за ванлинијски превоз путника, Службени гласник Републике 

Србије бр. 82/2017 

 

Правилник о начину коришћења и попуњавања појединачне дозволе за 

превоз терета у друмском саобраћају, Службени гласник Републике Србије 

бр. 82/2017 

 



Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у привредним 

друштвима чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга, 

органима државне управе, другим органима Републике Србије, органима 

аутономне покрајине и установама, Службени гласник Републике Србије 

бр. 82/2017 

 

Правилник о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 

2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Правилник о одређивању зимовника отворених пловила за зимовање 

страних и домаћих пловила, Службени гласник Републике Србије бр. 

82/2017 

 

Правилник о измени Правилника о ценама здравствених услуга на 

секударном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2017 

 

Правилник о начину и поступку спровођења дефинисаних техничких 

услова произвођача жичаре и мерама којима се гарантује безбедност лица и 

имовине за време док постројење жичаре не ради, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2017 

 

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

подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском 

поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2017 

 

Правилник о методама испитивања средстава за исхрану биља и 

оплемењивача земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2017  

 

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које 

се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа 

рибарства, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2017 

 

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, Службени гласник Републике Србије бр. 

84/2017 

 

Правилник о саобраћајној сигнализацији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 85/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и 

плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања 

података и подношења пореске пријаве, Службени гласник Републике 

Србије бр. 86/2017 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку 

обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу 

потрошњу, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података 

и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2017 

 

Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања 

преко државне границе, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о дозволама и центрима за обуку 

падобранаца, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о дозволама и центрима за обуку 

пилота параглајдера, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2017 

 

Закључак о усвајању Програма о изменама и допунама ИПАРД програма за 

Републику Србију за период 2014–2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 84/2017 

 

Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017–

2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2017 

 

Листа авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у 

Европској унији, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум о привредно-техничкој сарадњи између Владе Републике Србије 

и Владе Народне Републике Кине, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 5/2017 

 

Протокол о сарадњи на развоју Српско-кинеског индустријског парка,  

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о оснивању Фонда за 

западни Балкан са Статутом фонда за западни Балкан, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о измени Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о међународном 

друмском саобраћају, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 5/2017 



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Државе Катар о узајамном подстицању и 

заштити улагања, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Казахстан о међународном друмском 

саобраћају, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Мађарске о пловидби реком Тисом, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције о Европском 

шумарском институту, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 5/2017 

 

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Европског 

споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б 

„ADR2017”, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 6/2017 

 

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Конвенције о 

међународним железничким превозима (COTIF), које су наведене у 

Додатку Ц – Правилник о међународном превозу опасне робе (RID) 2017, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2017 

 

Измене и допуне техничких прописа у прилогу Европског споразума о 

међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним 

путевима (анекс ADN 2017), Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 8/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о условима и начину доделе средстава из Буџетског 

фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне 

Покрајине Војводине за 2017. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 39/2017 

 



Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

воде Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2017 

 

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни 

конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и 

регионалног економског развоја, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 40/2017 

 

Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама 

Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 

Покрајине Војводине у 2017. години (Службени лист АПВ, број 29/17), 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 41/2017 

  

Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и 

сертификације органске производње у 2017. години на територији АП 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2017 

 

Правилник о измени Правилника о критеријумима за финансирање 

краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у 

Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 41/2017 

 

Измена Правилника за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за 

прераду воћа и поврћа (укључујући и печурке), грожђа, производњу вина и 

јаких алкохолних пића на територији АП Војводине у 2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2017  

 

Измена Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења 

средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 41/2017  

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Исправка Стратегије развоја Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 55/2017 

 

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда Града 

Београда за 2017. годину, Службени лист Града Београда бр. 62/2017 

 

 

 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и другим 

организацијама у јавном сектору, Службени гласник Републике Србије бр. 

81/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за подршку 

праћења реализације пројеката, улагања у реконструкцију и/или изградњу 

клиничких здравствених центара, Службени гласник Републике Србије бр. 

81/2017 

 

Правилник о имунизацији и начину заштите лекова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о листи лекова који се 

прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 87/2017 

 

Исправка Правилника о допуни Правилника о начину пријављивања, 

прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2017 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардима 

материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног 

здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о обављању плаћене 

делатности чланова породице чланова дипломатског или конзуларног 

представништва, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 5/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о националним спортским 

признањима и новчаним наградама, Службени гласник Републике Србије 

бр. 83/2017 

 

Одлука о оснивању Образовно-културног центра „Вук Караџић” у Тршићу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 83/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу 

школу, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2017 

 

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2017 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о садржају и начину вођења 

евиденције и издавању јавних исправа у основној школи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2017 

 

Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2017. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2017 

 

Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању извршних радника 

жичаре за транспорт лица, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2017 

 

Правилник о испиту о професионалној оспособљености за послове 

управљања превозом путника у друмском саобраћају, Службени гласник 

Републике Србије бр. 84/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о спортским гранама и областима 

спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских 

грана и области спорта, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2017 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2017 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2017 

 

 

 



 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и 

доприноса по запосленом исплаћеним у августу 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 87/2017 

 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ смањења потрошачких цена у јулу 2017. године, Службени лист 

града Београда бр. 58/2017 

 

Индекси потрошачких цена за август 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2017 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2017. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 

 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. 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. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена питања 

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

3. PC PRESS 

4. 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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ИЗБОР СТАРИХ ПРОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
„Фонд библиотеке Управе за заједничке послове републичких органа поседује  
значајну збирку старих књига, претежно закона, уредби и других прописа 
Кнежевине и Краљевине Србије, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и 
Краљевине Југославије, али и аустроугарских, немачких, руских, француских 
прописа и књига из области права. Законодавци у Србији током 19. и у првој 
половини 20. века, пажљиво, правно утемељено, понекад визионарски, каткад 
опрезно, добро припремљени, некад и невешти, водили су младу државу ка путу 
коме и њихови данашњи потомци стреме – ка модерној, правно уређеној држави 
која равноправно може да учествује у свим пословима породице европских 
држава и народа.  
 
Надамо се да ће избор старих прописа допринети бољем разумевању развоја 
Србије као модерне, правне државе, а врата библиотеке Управе увек ће бити 
отворена свима који желе боље да се упознају са њеним фондом, да нешто 
науче или потврде оно што већ знају.”  
 
 
      
                                                                                                                Новица Антић 
 
                 (Извод из рецензије књиге Закони каткад спавају али никад не умиру) 
 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо: 
 
 
 
 
 

1. Закон о сузбијању и угушивању сточних зараза, 1928. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ: СА ОДАБРАНИМ 

ПОДЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА, СУДСКОМ ПРАКСОМ 

И ОБРАСЦИМА ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА: ПРЕМА 

СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 1. АПРИЛА 2016. 

ГОДИНЕ 

Зоран М. Ивошевић, Милан З. Ивошевић 

Београд: Службени гласник, 2016. 
  

2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА: 

ПРЕМА СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 5. ЈУНА 2015. 

ГОДИНЕ 

Мирјана Мартић, Маријана Шарац 

Београд: Службени гласник, 2015. 
  

3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ 

ПОСТУПКУ: СА СУДСКОМ ПРАКСОМ И РЕГИСТРОМ 

ПОЈМОВА 

Зоран Р. Томић, Вера Бачић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

4. КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА: ПРЕМА СТАЊУ 

КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 2. АПРИЛА 2016. 

ГОДИНЕ 

Зоран Стојановић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

5. КОМЕНТАР ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА: ПРАКСА 

ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА, ПРАКСА 

УСТАВНОГ СУДА, ПРАКСА РЕДОВНИХ СУДОВА: 

ПРЕМА СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 1. ДЕЦЕМБРА 

2015. ГОДИНЕ 

Марија Драшкић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

6. ИЗГРАДЊА ДРЖАВЕ НА КОСОВУ: ДЕМОКРАТИЈА, 

КОРУПЦИЈА И ЕУ НА БАЛКАНУ 

Андреа Лоренцо Капусела 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

7. ВЕТО ИГРАЧИ: КАКО РАДЕ ПОЛИТИЧКЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

Џорџ Цебелис 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

8. ДРЖАВА И ЊЕНА ВЛАСТ 

Oливије Бо 

Београд: Службени гласник : Правни факултет, 2016. 

  

9. „НАЧЕРТАНИЈЕ” ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА И СПОЉНА 

ПОЛИТИКА СРБИЈЕ: 1842–1853 

Константин Владимирович Никифоров 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  



 

10. ЉУБАВИ СИЛВИЈЕ ПЛАТ: ОГЛЕДИ О НЕПОСРЕДНИМ 

ДОЖИВЉАЈИМА СВЕСТИ 

Александра Мокрањац 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

11. ГЛЕ!: БЕДЕКЕР ЈЕДНОГ ЛАКОМИСЛЕНОГ КАНТА 

Ласло Блашковић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

12. ТРАГЕДИЈА ЈЕДНОГ НАРОДА: ШТА ЉУДЕ У СРБИЈИ 

НАГОНИ ДА РАДЕ ПРОТИВ СЕБЕ 

Момчило Ђорговић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

13. ВЕЛИКИ ИНКВИЗИТОР: ПАРАБОЛА (И ПОГЛАВЉА У 

ВЕЗИ СА ЊОМ) 

Фјодор Михајлович Достојевски 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

14. ПАРИСКИ РАЗГОВОРИ: ИЗМЕЂУ ПРОФЕСИЈЕ И 

ЗАНИМАЊА 

Живадин Митровић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

15. ФИКЦИЈА, МЕТАФИКЦИЈА, НЕФИКЦИЈА: МОДЕЛИ 

ПРИПОВИЈЕДАЊА У СРПСКОМ И АМЕРИЧКОМ 

РОМАНУ ШЕЗДЕСЕТИХ И СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 

XX ВИЈЕКА  

Горан Радоњић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

16. ЕНЦИКЛОПЕДИЈА СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ: СРБИ У 

ПРЕКОМОРСКИМ ЗЕМЉАМА 

Марко Лопушина, Душан Лопушина 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

17. ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ И СРПСКА УМЕТНОСТ:  

КЊ. I: ПРОЦЕСИ ВИЗАНТИНИЗАЦИЈЕ И СРПСКА 

АРХЕОЛОГИЈА 

Београд: Српски комитет за византологију; Службени 

гласник; Византолошки институт САНУ, 2016. 

  

18. ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ И СРПСКА УМЕТНОСТ:  

КЊ. II: САКРАЛНА УМЕТНОСТ СРПСКИХ ЗЕМАЉА У 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Београд: Српски комитет за византологију; Службени 

гласник; Византолошки институт САНУ, 2016. 

  

19. ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ И СРПСКА УМЕТНОСТ:  

КЊ. III: ЗАМИШЉАЊЕ ПРОШЛОСТИ И РЕЦЕПЦИЈА 

СРЕДЊЕГ ВЕКА У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ XVIII–XXI 

ВЕКА 



Београд: Српски комитет за византологију; Службени 

гласник; Византолошки институт САНУ, 2016. 

  

20. УРНЕБЕСНИ КЛИКЕР: УМЕТНОСТ И ПОЛИТИКА 

БЕОГРАДСКОГ НАДРЕАЛИЗМА 

Дејан Сретеновић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

21. КУЛТУРА КАФАНЕ У ОГЛЕДАЛУ ШТАМПЕ: ПРИЛОЗИ 

СОЦИОЛОШКОЈ КАФАНОЛОГИЈИ 

Драгољуб Ђорђевић 

Београд: Службени гласник; Ниш: Машински факултет, 

2016. 

  

22. ПЕВАЊЕ И МЕРА 

Милосав Тешић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

23. РЕЧНИК ЗАЉУБЉЕНИКА У РОКЕНРОЛ 

Антоан де Кон 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

24. ГОЛИ ОТОК: КЊИГА 1. 

Драгослав Михаиловић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

25. ДЕСПОТСКА ДЕМОКРАТИЈА: О УТИЦАЈУ 

ДЕМОКРАТСКИХ ИДЕЈА И ОСЕЋАЊА НА ПОЛИТИЧКО 

ДРУШТВО 

Алексис де Токвил 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

26. ПОСЛЕРАТНИ МОДЕРНИЗАМ НЕОАВАНГАРДЕ / 

ПОСТМОДЕРНИЗАМ: ОГЛЕДИ О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 

УМЕТНИЧКОМ ПРОСТОРУ: 1950–1990 

Јеша Денегри 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

27. ЈЕДНА ИЗГУБЉЕНА ИСТОРИЈА – СРБИЈА У 20. ВЕКУ 

Коста Николић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

 

 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Dragan R. Aćimović: SA CRNJANSKIM U LONDONU / Beograd: 

Službeni glasnik, 2016. 

 

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

црњанским-у-лондону 

 

Sa Crnjanskim u Londonu je potresno svedočanstvo o životu pisca Seoba u 

tuđini, i, istovremeno, knjiga bezuslovne ljubavi prema poeziji i velikom pesniku 

koga naša dijaspora, obuzeta politikom, siromašna ili otcepljena od kulture, nije 

mogla, ni znala, ni htela da prihvati, da mu omogući pristojan život i rad. Knjiga 

o prijateljstvu dva politička emigranta, ali prevashodno pesnika, koji o politici 

govore tek usput, anegdotski, sa neskrivenom porugom: njihov je život okrenut 

ka nečem što je od politike neuporedivo lepše, važnije i trajnije... 

 

Milovan Danojlić 

 

 

 

 

2. Andrea Lorenco Kapusela: IZGRADNJA DRŽAVE NA KOSOVU: 

demokratija, korupcija i EU na Balkanu / Beograd: Službeni glasnik, 

2016. 
 

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

државе-на-косову 

 

Andrea Lorenco Kapusela, koji je i sam radio na Kosovu od 2008. do 2011, u 

ovoj knjizi daje insajdersku, stručnu, argumentovanu i studioznu analizu kako je 

Kosovo postalo deo mračne strane moderne istorije Balkana od 1999. naovamo. 

Snažna vojna, finansijska, politička i lobistička intervencija Zapada nije 

uspostavila demokratiju i poštovanje ljudskih prava, već fragilne institucije koje 

građanima ne mogu da pruže sigurnost i bezbednost. Autor je ogolio procese u 

kojima predatorska elita na Kosovu švercom, korupcijom i organizovanim 

kriminalom drži u rukama građane kao taoce pred očima međunarodne zajednice 

(EU i UN). 

 

 

 

 

 



3. Džordž Cebelis:VETO IGRAČI: kako rade političke institucije/  
Beograd: Službeni glasnik, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/библиотека-друштво-и-

наука/едиција-траг/вето-играчи 

 

Svojom knjigom Veto igrači autor uvodi novi okvir za analizu političkih 

institucija, koji nam pomaže da bolje shvatimo kako one funkcionišu. Oblasti 

primene teorije veto igrača veoma su različite u smislu tradicionalne analize 

institucija (različiti režimi, stranke i stranački sistemi, federalne i unitarne 

zemlje) i u smislu tematskih oblasti (donošenje zakona, birokratija, pravosuđe, 

izbor i trajanje vlade). 

 

 

 

4. Olivije Bo: DRŽAVA I NJENA VLAST / Beograd: Službeni glаsnik, 

2016. 

 

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

њена-власт 

 

Knjiga Olivijea Boa Država i njena vlast, objavljena u saizdavaštvu „Službenog 

glasnika“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavlja izuzetno 

vrednu studiju o problemu suverenosti, „ugaonom kamenu“ ustavnog prava i 

političke teorije, ali i drugim pitanjima opšte teorije prava. Olivije Bo (1958‒), 

francuski teoretičar prava, nije samo „reaktualizovao“ Bodenovo shvatanje 

pojma suverenosti nego ga je predstavio iz jednog sasvim drugog ugla. Boova 

studija, kako zaključuju prof. dr Tanasije Marinković i dr Marko Božić u svom 

uvodnom tekstu, „daleko nadilazi okvire prikaza istorijskog začeća jednog 

pojma, već taj pojam razlaže u analitičkom ključu za koji je nebitno da li se 

suverenost pripisuje jednom čoveku, grupi ljudi ili čitavom narodu dokle god on 

u pravnom diskursu igra onu ulogu koja mu je prvobitno data. O suverenosti se 

ovde, dakle, raspravlja ne (samo) kao o monarhijskoj suverenosti, već pre svega 

kao o konstitutivnom pojmu moderne države bez kojeg se poslednja ne da 

zamisliti.“ Autor kroz optiku matičnog pojma i teorije suverenosti razmatra i 

druge važna pitanja, kao što su odnos između ustanovljavajuće i ustanovljene 

vlasti, kontrola ustavnosti, promena ustava, karakter ustavnog akta, priroda 

revolucija i državnih udara, ali i problem suverenosti u kontekstu stvaranja 

Evropske unije i sporazuma iz Mastrihta. Zbog toga, ovo delo preporučujemo 

svima onima koji istražuju ili imaju nameru da se na studiozan način bave 

fenomenom države i državne vlasti. 

 

 

 



5. Konstantin Vladimirovič Nikiforov: NAČERTANIJE ILIJE 

GARAŠANINA I SPOLJAŠNjA POLITIKA SRBIJE 1842–1853. / 
Beograd: Službeni glasnik, 2016. 

 

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

илије-гарашанина-и-спољашња-политика-србије-1842–1853 

 

Ova knjiga predstavlja značajan doprinos razotkrivanju i demistifikaciji onih 

jednostranih tumačenja koja su preko Načertanija, izvučenog iz svog 

vremenskog i istorijskog konteksta, pokušavala da isključivu odgovornost za sve 

nevolje zapadnog Balkana svale na ideologiju „srpske agresije“ i Načertanije kao 

njeno navodno osnovno idejno polazište. Srpski prevod ove monografije svakako 

će biti od znatne koristi domaćoj publici da kroz rusku građu i ruski pogled na 

istoriju Srbije sredinom XIX veka bolje razume vlastitu prošlost i da, 

jednovremeno, stekne jasnije uvide u učestale pokušaje drastičnog prekrajanja 

srpske istorije i sistematska obesmišljavanja njenih političkih tradicija. 

 

 

 

 

6.    Aleksandar Ignjatović: U SRPSKO-VIZANTIJSKOM 

KALEIDOSKOPU: arhitektura, nacionalizam i imperijalna 

imaginacija 1878-1941 / Novi Sad: Prometej; Beograd: Orion Art, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/102982_u_srpsko_vizantijskom_kaleidoskopu_knjiga

_delfi_knjizare.html 

 

Autor polazi od toga da su mesto srednjega veka i posebno Vizantije u 

nacionalnom narativu neprikosnoveni, oni su to „zlatno doba” neophodno, kako 

pokazuju savremene teorije, da bi se opisala i zamislila sopstvena nacija, ali i da 

bi joj se zadali zadaci za budućnost. Upravo su ti zadaci jedna od ključnih tema 

koje pokreće ova knjiga. U središtu knjige je ambivalencija između imperijalnih 

ambicija i zahteva za stvaranje nacionalne države. [...] Inspiracija srednjim 

vekom i kontroverzni odnos prema Vizantiji, kao sopstvenoj identifikaciji ili, 

naprotiv, kao „drugom”, bili su u slučaju srpske nacije ne samo temelji izgradnje 

nacionalne i istorijske svesti, već i konkretnog spoljnopolitičkog programa. 

Arhitektura je tu bila istovremeno i izraz i konstitutivni element, zbog čega je 

knjiga Aleksandra Ignjatovića knjiga o istoriji i arhitekturi, ali i o građevini 

srpske nacije. 

 

Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet u Beogradu  
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД АВГУСТ–СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. СИЛА ДОБРОТЕ: ДАЛАЈ ЛАМИНА ВИЗИЈА 

ЗА НАШ СВЕТ 

Данијел Големан 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

 

   

2. СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ: БИОГРАФИЈА 

ПРВОГ СРПСКОГ КРАЉА ИЛИ ЗАШТО 

СРБИ НИСУ КАТОЛИЦИ 

Лука Мичета 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

3. ТЕСЛИНА ПОШИЉКА 

Вања Булић 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

4. ШАЛУ НА СТРАНУ 

Ник Хорнби 

Београд: Вулкан издаваштво, 2015. 

 

   

5. ШУМ ВРЕМЕНА 

Џулијан Барнс 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

 

   

6. ЖЕЂ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

7. ЦАРИЦА МАРА 

Душан Баранин 

Београд: Отворена књига, 2010. 

 

   

8. ЛУТКА ОД МАРЦИПАНА 

Мухарем Баздуљ 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

 

   

9. НОЋНИ ВОЗ ЗА ЛИСАБОН 

Паскал Мерсије 

Београд: AED studio, 2009. 

 

   

10.  ОДЛАЗАК У ЈОЛКИ ПАЛКИ ИЛИ ЛАЖНА 

УЗБУНА У АЛЕЈИ ЗАСЛУЖНИХ 

Мирјана Ђурђевић 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

 

 

 


