
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 10 

2019.  



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 120.000 прописа и преко 481.000 скенираних страна 
службених гласила, за свега неколико минута може се добити како важећи тако и неважећи 
пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као што се може добити 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, орг.пријема и евиденције захтева корисника 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Лепосава Милановић, оператер припреме података  

                                  Радмила Тубин-Михајловић, орг.пријема и евиденције захтева корисника  
                                 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.  Преглед старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. 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 опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Чешкој Републици, Вере Маврић, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Краљевини Лесото, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији, Божина 

Николића, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2019 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Лесото, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији, 

Горана Вујичића, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Држави Израел, Милутина Станојевића, Службени гласник Републике Србије бр. 

75/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Северној Македонији, Душанке Дивјак Томић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 75/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Држави Кувајт, Владимира Кохута, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Белорусији, Вељка Ковачевића, Службени гласник Републике Србије бр. 

75/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Кореји, Зорана Казазовића, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Тунис, Николе Лукића, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2019 

  

Уредба о пружању бесплатне правне помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 

74/2019 

 

Уредба о начину обучавања и категоријама грађана које за потребе одбране земље 

обучава Министарство одбране, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2019 

   

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Барију, Република Италија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за праћење 

токова из области економских миграција у Републици Србији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2019 

 

Одлука о избору председника судова, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2019 

 



Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 75/2019 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике 

Јерменије, носиоце обичних пасоша, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2019 

 

Одлука о отварању Амбасаде Републике Србије у Републици Јерменији, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2019 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Бер Шеви, Држава Израел, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2019 

 

Исправка Одлуке о броју судија поротника у судовима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2019 

 

Правилник о измени Правилника о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за 

странца и привремене личне карте за странца, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2019 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Редовног 

годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 70/2019 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине  

 

Меморандум о сарадњи између регије Ломбардија (Република Италија) и Аутономне 

Покрајине Војводине (Република Србија), Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 45/2019 

 

Заједничка изјава о намерама о сарадњи између департмана Вал Доаз (Република 

Француска) и Аутономне Покрајине Војводине (Република Србија), Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 45/2019 

 

Писмо о намерама о успостављању и развијању пријатељских  односа и сарадње између 

Аутономне Покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Хебеј (Народна 

Република Кина), Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 45/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 85/2019 

 

Одлука о омбудсману Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 85/2019 

          

       

 

 

 

 

 

                                                                                                                        



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2019 

 

Закон о контроли државне помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2019 

 

Закон о рачуноводству, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2019 

 

Закон о ревизији, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита, Службени гласник 

Републике Србије бр. 73/2019 

 

Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 73/2019 

 

Закон о алтернативним инвестиционим фондовима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 73/2019 

 

Уредба о уделу биогорива на тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2019 

 

Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта, Службени гласник 

Републике Србије бр. 73/2019 

 

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, 

односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних 

предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2019 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених 

породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и 

августу 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2019 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне 

намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, 

оштећених или порушених услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2019 

 

Уредба о допуни Уредбе о условима за проглашење линије у јавном интересу у 

ваздушном саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2019 

 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке малим 

предузећима за набавку опреме у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

75/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2019. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2019 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних 

радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним 

елементарном непогодом у јуну 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2019 

 

Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких 

лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2020. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 70/2019 

 

Одлука о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају, Службени 

гласник Републике Србије бр. 73/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа 

Агенција за привредне регистре, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном 

саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2019 

 

Одлука о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе 

Тесле, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2019 

 

Правилник о начину електронске наплате путарине, посебним условима и техничким 

захтевима за Европску електронску наплату путарине и елементима 

интероперабилности, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2019 

 

Правилник о техничким и другим захтевима за биогорива и биотечности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 73/2019 

 

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

и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2019 

 

Правилник о превозу нарочитих пошиљака, Службени гласник Републике Србије бр. 

74/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања 

ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје 

дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као 

и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног 

уговора, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2019 

 

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. 75/2019 

 



Правилник о утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским 

путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност, и о утврђивању критеријума и 

претпоставки за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта 

или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског 

емитовања и услуга пружених електронским путем, Службени гласник Републике 

Србије бр. 75/2019 

 

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

евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, Службени гласник 

Републике Србије бр. 75/2019 

 

Правилник о врсти радова и начину извођења радова на ургентном одржавању јавног 

пута, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2019 

 

Правилник о критеријумима за одређивање нуспроизвода и обрасцу извештаја о 

нуспроизводима, начину и роковима за његово достављање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2019 

 

Правилник о садржини захтева за упис у Регистар нуспроизвода и Регистар отпада који 

је престао да буде отпад, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2019 

 

Правилник о изменама 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. 76/2019 

  

Наредба о сакупљању семена храста китњака, сладуна, лужњака, јавора, белог јасена, 

смрче, црног и белог бора, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2019 

 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2019 

 

Наредба о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња 

трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других болести животиња које се 

могу пренети споредним производима животињског порекла у Србију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2019 

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Националног програма безбедности у 

цивилном ваздухопловству, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2019 

 

Програм за развој електронске трговине у Републици Србији за период 2019–2020. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2019 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Европског споразума о 

међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (анекс 

ADN 2019), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2019 

 

 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о начину и поступку анализе и оцене оправданости, исплативости и 

могућности реализације донације, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

44/2019 

 

Други (II) правилник о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и 

реконструкције водних објеката у јавној својини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 42/2019 

 

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на 

територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2019 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање 

израде пројектно-техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката 

јединица локалне самоуправе, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

43/2019 

 

Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за 

субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или 

услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену 

маркетинга и трговине у 2019. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 44/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о задужењу града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода 

за пројекат изградње канализационог система Палилула–Београд, Службени лист Града 

Београда бр. 85/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама, Службени лист Града 

Београда бр. 85/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 85/2019 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и 

отпадних вода на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 85/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката од 

јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине који се 

финансирају и суфинансирају из буџета града Београда, Службени лист Града Београда 

бр. 85/2019 

 

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 1. 

новембра 2019. године до 1. априла 2020. године (у зимским условима), Службени лист 

Града Београда бр. 91/2019 

 

Инструкција о поступању буџетских корисника и градских општина града Београда у 

поступку припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, Службени лист 

Града Београда бр. 84/2019 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних 

места у Министарству одбране, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО 

бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну 

средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са 

осиромашеним уранијумом, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2019 

 

Одлука о начину распоређивања утврђеног максималног броја деташираних радника на 

послодавце са територије Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

74/2019  

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Радне групе за стратешко решавање отворених 

питања везаних за бање и бањска лечилишта, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2019 

 

Правилник о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 

заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2019 

 

Правилник о Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу 

здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2019 

 

Правилник о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 70/2019 

 

Правилник о начину и условима тестирања даваоца и примаоца људских органа и 

начину процењивања подобности даваоца људских органа, као и подобности људских 

органа, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2019 

 

Правилник о начину, условима и медицинским критеријумима за процену здравственог 

стања живог даваоца, процени ризика и доживотном праћењу здравственог стања живих 

давалаца након пресађивања људског органа, као и начину вођења евиденције о живим 

даваоцима људских органа, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2019 

 

Правилник о садржају обрасца изјаве о пристанку примаоца на пресађивање људских 

органа, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2019 

 

Правилник о начину извештавања о озбиљним нежељеним догађајима и озбиљним 

нежељеним реакцијама, начину вођења евиденције, као и начину извештавања у случају 

међународне размене људских органа, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 73/2019 

 



Правилник о садржају и облику обрасца пристанка живог даваоца људског органа и 

садржају обрасца опозива пристанка живог даваоца људског органа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 73/2019 

 

Правилник о медицинским критеријумима, начину и условима за утврђивање смрти, 

Службени гласник Републике Србије бр. 73/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за 

пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 

средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 

73/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ортопедским помагалима војних 

инвалида, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2019 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за 

октобар, новембар и децембар 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

73/2019 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у септембру 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

73/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског 

секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за 

реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини 

Војводини у 2019. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 44/2019 

 

Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање 

пројеката у области равноправности полова с циљем унапређења положаја жена и 

равноправности полова у АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 43/2019 

 

Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава 

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја 

Рома и Ромкиња, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 43/2019 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о измени и допунама Уредбе о акредитацији, начину ангажовања и накнадама 

реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 71/2019 

  



Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 

програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају 

из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република 

Србија у школској 2019/2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 

програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за 

високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2019 

 

Одлука о спајању уз припајање Високе школе техничких струковних студија Чачак 

Факултету техничких наука Универзитета у Крагујевцу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 71/2019 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Стратегије развоја вештачке интелигенције 

у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 73/2019 

 

Одлука о образовању Одбора за организацију 5. Европских универзитетских игара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2019 

  

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 71/2019 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 73/2019 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 76/2019 

 

 

Службени лист Града Београда  

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у 

области спорта у Београду, Службени лист Града Београда бр. 85/2019 

 

Одлука о подизању споменика Вудроу Вилсону, Службени лист Града Београда бр. 

85/2019 

 

Одлука о подизању споменика којим се одаје почаст припадницима Војске и Полиције 

Републике Србије који су учествовали у борби на караули Кошаре 1999. године, 

Службени лист Града Београда бр. 85/2019 

 

Решење о измени Решења о образовању Одбора за подизање споменика српским 

жртвама страдалим у оружаним сукобима од 1991. године на простору бивше 

Југославије, Службени лист Града Београда бр. 85/2019 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за септембар 2019. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 73/2019 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 

запосленом, за август 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2019 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2019. 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 

12. 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. ЈЕЗИК ДАНАС 

2. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

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

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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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. В. Карић: Србија: Опис земље, народа и државе, Београд: 1887. 
 
    2. Закон о одговорности жељезница за проузроковану смрт или телесну 
повреду, донет 7. јуна 1874. године: Нови Сад, 1923. 
 
    3. Закон о уређењу наших војничких гробаља и гробова у отаџбини и на 
страни, као и гробаља изгинулих војника и морнара, ратних заробљеника и 
интернираних лица, држављана: Немачке, Аустрије, Угарске и Бугарске, 
сахрањени на нашој државној територији, донет 28. фебруара 1922. године: 
Београд, 1922. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. NODE.JS, MONGODB I ANGULAR: INTEGRISANE ALATKE ZA RAZVOJ 

VEB STRANA  

Бред Дејли  

Београд: Компјутер библиотека, 2018. 
  

2. SAMOSTALNO NAUČITE PHP, MYSQL I JAVASCRIPT:        

U JEDNOJ KNJIZI 

Џули Мелони 

Београд: Компјутер библиотека, 2018. 
  

3. JAVA 8 PROGRAMIRANJE 

Јаков Фаин 

Београд: Компјутер библиотека, 2015. 

  

4. PYTHON: RAZVOJ MIKROSERVISA 

Тарек Зиаде 

Београд: Компјутер библиотека, 2017. 

  

5. ADOBE PHOTOSHOP: KNJIGA ZA DIGITALNE FOTOGRAFE ZA VERZIJU 

CC 2017 

Скот Келби 

Београд: Компјутер библиотека, 2017. 

  

6. NAUČITE UNITY 5.X: KREIRAJTE IZVANREDNE IGRE NA 

PROFESIONALNOM NIVOU 

Алан Торн 

Београд: Компјутер библиотека, 2017. 

  

7. NAUČITE TYPESCRIPT 

Нејтан Розенталс 

Београд: Компјутер библиотека, 2017. 

  

8. SAMOSTALNO NAUČITE VISUAL BASIC 2015: U 24 LEKCIJE 

Џејмс Фоксал 

Београд: Компјутер библиотека, 2017. 

  

9. RASPBERRY PI KUVAR ZA PYTHON PROGRAMERE 

Тим Кокс 

Београд: Компјутер библиотека, 2014. 

  

10. ИЗМЕЂУ ЧИНОВА: РОМАН 

Вирџинија Вулф 

Београд: Арете, 2017. 

  

11. НЕЖНА ЈЕ НОЋ 

Фрaнсис Скот Фицџералд 

Београд: Арете, 2017. 

  

12. 365 ЗРНА ЉУБАВИ 

Алехандро Ходоровски 

Београд: Арете, 2017. 

 

  



13. 365 ЗРНА МУДРОСТИ 

Алехандро Ходоровски 

Београд: Арете, 2017. 

  

14. ШРАПНЕЛИ: ПЕЈЗАЖИ ОД БАРУТА 

Данило Лучић 

Београд: Арете, 2017. 

  

15. СВЕТЕ ЈЕРЕСИ 

Лиса Макинерни 

Београд: Арете, 2018. 

  

16. ПУШТА ДА УЂЕМ 

Јудит Санисло 

Београд: Арете, 2018. 

  

17. У СЕНЦИ ПЕТЛОВОГ БРДА 

Освалд Зебрис 

Београд: Арете, 2018. 

  

18. ОД 

Владимир Вукомановић 

Београд: Арете, 2018. 

  

19. КОЛИКО СИ МОЈА? 

Андреј Скубиц 

Београд: Арете, 2018. 

  

20. СТАРЧЕВ РАТ 

Џон Скалзи 

Београд: Чаробна књига, 2018. 

  

21. ОНО ШТО НАС НЕ УБИЈЕ 

Давид Лагеркранц 

Београд: Чаробна књига, 2015. 

  

22. У ОДБРАНУ СРЕЋЕ 

Матје Рикар 

Београд: Чаробна књига, 2018. 

  

23. РЕКА ИЗМЕЂУ 

Нгуги ва Тионго 

Београд: Чаробна књига, 2018. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

1. Kim Đu Jong: ZVUK GROMA / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4206 

 

Uzimajući za pozadinu radnje kraj japanske okupacije i Korejski rat, autor Kim Đu Jong, kroz 

život mlade udovice, oslikava ne samo haotično stanje između sukobljenih ideologija Severa i 

Juga i tragične podele na dve zemlje već i koliki teret moralne norme, duboko usađene 

(neo)konfučijanskom ideologijom tog vremena, imaju na sudbinu jedne žene koja je osuđena 

da se sama stara o sebi i detetu. Kil Njo, protagonistkinja romana, rastrzana je između strogih 

(neo)konfučijanskih normi u kojima je odrasla i života u kome je osuđena da se bori sa svim 

nedaćama koje su je zadesile, od silovanja, neželjenog materinstva, prisilnog rada u krčmama, 

do nadničarenja i ponovnog povratka roditeljskoj kući. Žena kao protagonistkinja romana jeste 

upravo ono što izdvaja ovo delo od drugih, jer nam rasvetljava jedan svet koji je često ostajao 

u senci korejske istorije – svet žena. 

 

Zvuk groma prvi je roman preveden direktno sa korejskog jezika na srpski. 

 

 

 

2. Han Šaogung: REČNIK MESTA MAĆAO / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4244 

 

Rečnik mesta Maćao je po izboru Azijskog nedeljnika uvršten među sto najznačajnijih 

kineskih romana dvadesetog veka! Han Šaogung nas upoznaje s logosom cele jedne zajednice, 

ali i sopstvenim sećanjima na vreme provedeno u zabačenom selu na jugu provincije Hunan 

tokom Kulturne revolucije. Čudesna raznolikost tema i interesovanja autora otelotvorena je u 

rečničkoj strukturi dela, a u književno-istorijskom kontekstu, ovaj roman je moguće tumačiti 

kao stvaralački odgovor na jezik, retoriku i dogmatski pristup književnosti koji je dugo 

predstavljao jedini vid literarnog ispoljavanja u maoističkoj Kini. 

U nekoliko kritičkih tekstova Han Šaogung bio je optužen da je prisvojio koncept Hazarskog 

rečnika Milorada Pavića, koji je na kineski jezik preveden 1994. godine. (Rečnik mesta Maćao 

napisan je 1995. godine, a objavljen godinu dana kasnije.) Niz kineskih pisaca stao je na 

Hanovu stranu i, posle žestoke debate koja je trajala godinama, 1999. godine nadležni sud 

doneo je presudu u korist Han Šaogunga i naložio kritičarima i književnim časopisima da 

autoru plate odštetu zbog klevete i neutemeljenih tužbi koje su narušile njegov stvaralački 

ugled. 

 

Zoran Skrobanović, Iz Rečnika prevodioca 

 

Autor izvanredno i majstorski do detalja oslikava intrigantnu i zabavnu sliku sudara 

marksizma sa ušančenim seoskim verovanjima pokazujući kako tradicionalna Kina koegzistira 

sa modernošću. Knjiga je puna čudnovatih, obmanjujućih, tragičnih likova i scena tako 

realističnih da ih možete dodirnuti. Ovo je jedan inteligentan, zabavan, pametan, fascinantan i 

odlično napisan pogled na Kinu koju većina nas nikada nije videla ili je nije prepoznala kada 

ju je videla. 

Asian Review of Books 

  

 



Rečnik mesta Maćao je divan, višeslojan roman napisan kao niz definicija koje dosežu veliku 

dubinu. 

Times Literary Supplement 

 

Čovek je jezička životinja, ali ljudima je, u stvari, veoma teško da govore... 

Reči su živa bića. Razmnožavaju se, neprestano se menjaju, spajaju i razdvajaju po svojoj 

volji, zaplove i odlutaju daleko od obale, sele se i stupaju u veze, razbolevaju se i prenose, 

poseduju sopstvenu ćud i osećanja, napreduju, propadaju i umiru. U zavisnosti od stvarnih 

utvrđenih okolnosti, kratkovečne su ili dugovečne. 

Dugo već hvatam i zatvaram takve reči u svoju beležnicu. Pomno ih proučavam i ispitujem 

poput detektiva, trudeći se da otkrijem priče skrivene u njihovoj pozadini. Tako je nastala ova 

knjiga. 

Han Šaogung, Iz Pogovora 

 

 

 

3. Zoran Paunović: PROZOR U DVORIŠTE / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4228 

 

U svojim esejima o engleskoj, američkoj i srpskoj književnosti dvadesetog veka Zoran 

Paunović se (s)nalazi kao da je kod kuće. To i jeste njegov prostrani dom. Jer Prozor u 

dvorište znači i – pogled unutra. A sa tog mesta pogled na svet je pogled – iznutra. 

Paunović analizira anglo-saksonsku poeziju, prozu i dramu jednovremeno hirurški precizno i 

stvaralački slobodno sučeljavajući je (in)direktno sa ovdašnjom kroz stručni, ali lični duhovni 

prostor. Njegovo razmatranje pojedinih dela, autora, pokreta i književnih pravaca ne 

podrazumeva samo uočavanje njihovih uzroka i posledica, već pokriva globalni kontekst skoro 

proročkim uvezivanjem čitavih vremenskih razdoblja i različitih vekova. Paunovića krasi 

sintetičko mišljenje, izuzetna sposobnost za pronalaženje paralela u različitim književnim 

epohama suptilnim sistemom interpretacije od kog stvara novo originalno delo – sopstveno. 

On je autoritet koji to nekako ne želi da bude; stručnjak naučnog i umetničkog poštenja i 

skromnosti; mudri tumač i vrcavi i duhoviti teoretičar; hrabri analitičar koji se ironično odnosi 

i prema sopstvenom mišljenju. On sme, kao retko ko, da se uhvati u koštac sa 

opšteprihvaćenim stavom o nekoj „lošoj” knjizi i da dokaže kako je namerno takva, a onda 

možda ili sigurno i – dobra. 

Iznad svega, Paunović je izvanredan stilista. Njegova odnegovana rečenica ponekad deluje kao 

da se priviđa, kao da vam je rekla više no što ste razumeli i poželeli. Eseji Zorana Paunovića 

zapravo su, sami po sebi, i nauka i umetnost. 

 

Vladislav Bajac 

 

 

 

4. Vladimir Sorokin: MANARAGA / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4248 

 

Roman Manaraga u celini je posvećen odnosu čovečanstva prema knjizi. Posle razornih 

ratova sa islamistima, koji su protutnjali Evropom i promenili svet, ali ga nisu tehnološki 

unazadili, knjige se više ne štampaju na papiru (i ne čitaju se), nego se čuvaju u muzejima i 

bibliotekama. Posleratna buržoazija podlegla je novoj modi – uživanju u zabranjenom i 

kažnjivom spektaklu pripremanja hrane na prvim izdanjima knjiga, na retkim i skupocenim 

knjigama. Ako je u Sorokinovoj drami Dostoevsky-Trip književnost prikazana kao čist 



narkotik, kao opijum za ljude željne nesvakidašnjih, ponekad smrtonosnih doživljaja, u 

romanu Manaraga književnost se transformiše u duh hrane. To spremanje hrane naziva se 

čitanjem, a knjige na kojima se hrana priprema – drvima. Glavni junak romana, Geza 

Jasnodvorski, vešto spaljuje isključivo vredna drva spremajući probrana jela: jesetrinu na 

Idiotu, jagnjetinu na Čehovljevoj Stepi, ušećerenu orhideju na Romanu o kokainu Agejeva... 

Njegova putovanja prekida mučan događaj – Kuhinja, tajna organizacija book’n’grillers, šalje 

ga u rizičan poduhvat na Manaragu – planinu na Uralu, čiji naziv na lokalnom jeziku znači 

Medveđa šapa... 

Ispostaviće se da spaljivanje unikatnih knjiga nije najstrašnije. Gore od toga je uništavanje 

same ideje njihove unikatnosti... 

Mirjana Grbić 

 

 

 

5. Zoran Paunović: DOBA HEROJA / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2018 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4298 

  

Knjiga eseja o suštinskoj vezi rokenrola i književnosti nastala je iz mnogo skromnijih razloga 

no što su joj realni dometi. (Možda zato što je njen autor takav: radije bi da ne najavljuje već 

da doprinosi.) Naime, svaki od tekstova ima svoj konkretan povod; neku godišnjicu, 

gostovanje autora, objavljivanje knjige ili albuma/CD-a, koncert. Svi oni u zbiru govore o toj 

produženoj ruci muzike – stihu koji i da hoće nije samo ukras tonu, ili ravnopravni deo tog 

jedinstva – već samostalna vrednost koja nadilazi muziku i odlazi u trajanje. Paunović upravo 

piše o vrednostima koje su stečene u prošlosti, a nisu tzv. bolja prošlost. On ih besprekorno i 

duboko analizira, trezvenom i odmaknutom umnošću i zacementiranom osećajnošću.  

Otud ovde veze Blejka i Morisona, ali i Džarmuša; Nobela, Remboa, Ničea, Džojsa sa 

Dilanom (zato tri teksta o Zimermanu); Lorke, Selindžera, (opet) Džojsa sa Koenom (otud i o 

ovom zen mudracu po imenu Tihi – tri eseja). Ove počasne građane Herojske Republike prati 

ešalon važnih: Lu Rid, Bitlsi, Stonsi, Hendriks, Pink Flojd, Bouvi, Baez… Tu su i domaći 

dobrovoljci: Štulić, Rundek, Kanjevac… Paunović čini čudesnu stvar: on stilom spaja javno sa 

intimnim, znalačkim bravurama popularno sa književnoteorijskim, duboku prošlost sa tvrdom 

sadašnjicom. Evo kako to izgleda: „Pravi pesnici rađaju se matori, i umorni od života; neki od 

njih, međutim, imaju dovoljno sreće i strpljenja da na kraju dočekaju mladost.” Rečenica se 

tiče Lenarda Koena, a mogla bi se, zar ne, ticati bilo kog vrhunskog pesnika sa ložom u istoriji 

književnosti. Tako Paunović piše ove eseje: kao da ste ih već negde čitali i kada niste. Jer 

pristali ste na istovremeni unutrašnji i spoljašnji monolog, na šarm znanja, na zavođenje 

lepotom muzike i književnosti. 

 

Vladislav Bajac 

 

 

 

6. Mića Vujičić: UNUTRAŠNJOST / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4326 

 

Svojom trećom knjigom Mića Vujičić ulazi na književni teren nešto rasterećenijeg šuta. S 

pravom. 

Tekst Unutrašnjosti prati sopstvenu duboko utemeljenu logiku, ne obazirući se na restlove 

koje oko sebe nesebično rasipa. I taman kada posumnjate u ispravnost ovakvog prosedea, 

postane vam jasno da je knjiga i napisana na dobro promišljenim zakonima pačvork-sećanja 

koja od života, naknadno, tvore međusobno nezavisne slike, majušne celine, iskopane iz 



priličnih dubina, a koje opet, na kraju, utiču u zajedničku reku. Na isti način su (ne)zavisni od 

realnosti i likovi i njihova imena – neka vrlo znana (Kiš, Zafranović…), nepoznata, izmišljena 

i ona autoru najomiljenija – obeležena inicijalima. Kao i mesta dečaštva. I čitav život se 

odjednom učini kao jedan inicijal, koji nudi neizmernu slobodu poigravanja sobom i junacima. 

M. V. i dalje hoda vojvođanskom ravnicom, i dalje lokalno prenosi u univerzalno, fi- kciju u 

stvarnost, detinjstvo u sadašnjost. Porodično sećanje postaje priča o napuštenim kućama i 

čitavim mestima, o kućama-grobovima, o odlascima bez povratka, preseljenjem na ovaj ili 

onaj svet. 

Luk od M(okrina) i K(ikinde) do njujorških Kula bliznakinja izgrađen je od sete koja povezuje 

unutrašnjost duše sa unutrašnjošću svoga kraja.  

Roman se zapravo kreće između dve bine na kojima se život naizmenično otvara i zatvara, 

između dva slikovita autorova citata: „Napuštene kuće u unutrašnjosti otvaraju se kao 

švajcarski vojnički nož”, i „Romani napisani u jednoj rečenici ponekad se otvaraju poput 

sardina…” 

Sva sreća, znamo: da bi se nešto otvorilo, prethodno mora biti zatvoreno. Kao knjiga. Tako se, 

uostalom, rađa radost čitanja. 

Vladislav Bajac 
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1. ЗЕЛЕНА КУЋА 

Марио Варгас Љоса 

Београд: Лагуна, 2011. 

 

   

2. ГОДИНЕ ВРАНА 

Синиша Ковачевић 

Београд: Вукотић медиа, 2018. 

 

   

3. ЈЕДАН ПО ЈЕДАН 

Тони Парсонс 
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5. МУШКА АЗБУКА 
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6. НОЋИ У РОДАНТЕУ 

Николас Спаркс 
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Неле Карајлић 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

8. ЧОВЕК ПО ИМЕНУ УВЕ 

Фредрик Бакман 
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