
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 12 

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 124.000 прописа и преко пола милиона 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 постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Румунији, Стефана Томашевића, Службени гласник Републике Србије бр. 

87/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Мозамбик, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији, Божина 

Николића, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2019  

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Маурицијус, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Преторији, Горана Вујичића, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2019  

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Мозамбик, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији, 

Горана Вујичића, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2019  

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Исламској Републици Гамбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Абуџи, Ђуре Ликара, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Комонвелту Аустралија, Мирољуба Петровића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 94/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Федеративној Републици Бразил, Вељка Лазића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 94/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Канади, Михаила Папазоглуа, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019   

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Индији, Владимира Марића, Службени гласник Републике Србије бр. 

94/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2019  

 

Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2019 

 



Закон о допунама Закона о прекршајима, Службени гласник Републике Србије бр. 

91/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 94/2019 

  

Судски пословник о измени Судског пословника, Службени гласник Републике Србије 

бр. 93/2019 

 

Уредба о државном стручном испиту, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Уредба о управљању ваздушним простором, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2019 

 

Уредба о групацији Одбрамбена индустрија Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 96/2019 

  

Одлука о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним 

операцијама ван граница Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

94/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за 

одбрану, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Одлука о избору председника Уставног суда, Снежане Марковић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 96/2019 

  
Правилник о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима 

и мерилима за избор на положаје и извршилачка радна места у Републичком јавном 

тужилаштву, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Правилник о притужбеном поступку у Министарству унутрашњих послова, Службени 

гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Минхену, Савезна 

Република Немачка, Снежане Миљанић, Службени гласник Републике Србије бр. 

88/2019 

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Штутгарту, Савезна 

Република Немачка, Божидара Вучуровића, Службени гласник Републике Србије бр. 

88/2019 

 

Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у 

Републици Србији 2017–2020. за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

89/2019 

 

Стратегија одбране Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Стратегија националне безбедности Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 94/2019 

 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаста, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 14/2019 

 

Заједничко саопштење о успостављању дипломатских односа између Владе Републике 

Србије и Владе Свете Луције, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 14/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о Градском правобранилаштву Града Београда, Службени лист Града Београда 

бр. 115/2019 

 

          

                                                                                                                   

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни 

медијски сервис, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим 

организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2019 



Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2019 

 

Закон о допунама Закона о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије 

бр. 88/2019 

 

Закон о јавним набавкама, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 91/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 91/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2019 

 

Закон о допунама Закона о царинској тарифи, Службени гласник Републике Србије бр. 

91/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 91/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о дувану, Службени гласник Републике Србије бр. 

91/2019 

 

Закон о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 91/2019 

 

Закон о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 91/2019 

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и 

Raiffeisen banka a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по 

основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – 

Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (III фаза), Службени гласник Републике Србије 

бр. 91/2019 

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  



Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019  

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019 

 

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2019 

 

Исправка Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним 

таксама, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину 

према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем 

активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који 

су од значаја за утицај физичких лица на животну средину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2019 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о царинским повластицама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2019 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре оштећене или 

порушене услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, која је у надлежности 

јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2019 

 



Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 

у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2019 

 

Уредба о критеријумима одрживости биогорива, Службени гласник Републике Србије 

бр. 89/2019 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о критеријумима за одређивање активности које 

утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који 

настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о 

критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 89/2019 

 

Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2020. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 89/2019 

 

Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења 

туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за 

микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко 

акредитованих регионалних развојних агенција, Службени гласник Републике Србије 

бр. 90/2019 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању саветодавних послова у 

пољопривреди за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 

2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Уредба о проглашењу Споменика природе „Бледерија”, Службени гласник Републике 

Србије бр. 93/2019 

 

Уредба о утврђивању програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2020. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Уредба о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним 

дугом Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање 

обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, Службени гласник Републике 

Србије бр. 94/2019 

 

Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за 

потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза, Службени гласник 

Републике Србије бр. 94/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 

у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Брзанско моравиште”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 



Исправка Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално 

опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 96/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за праћење токова из 

области економских миграција у Републици Србији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 86/2019 

 

Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2020. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2019 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 

Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 

88/2019 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2019  

 

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно 

за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2020. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену 

робу, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа 

за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2020. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2019 

 

Правилник о обрасцу и садржини захтева за регистрацију средства за заштиту биља, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Правилник о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и транзита, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Правилник о садржају базе капиталних пројеката, Службени гласник Републике Србије 

бр. 87/2019  

 

Правилник о инвестиционој документацији, Службени гласник Републике Србије бр. 

87/2019  

 

Правилник о студији изводљивости и претходној студији изводљивости, Службени 

гласник Републике Србије бр. 87/2019  



Правилник о начину израде параметара финансијске и економске анализе у оквиру 

студије изводљивости и претходне студије изводљивости, Службени гласник Републике 

Србије бр. 87/2019  

 

Правилник о поступку укључивања капиталних пројеката у буџет, Службени гласник 

Републике Србије бр. 87/2019  

 

Правилник о праћењу имплементације капиталних пројеката, Службени гласник 

Републике Србије бр. 87/2019  

 

Правилник о поступку рационализације капиталних пројеката, Службени гласник 

Републике Србије бр. 87/2019  

 

Правилник о измени Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја 

о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја, Службени 

гласник Републике Србије бр. 87/2019  

 

Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите 

животиња за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2019  

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању мера за рано откривање, 

дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне 

куге свиња, као и начину њиховог спровођења, Службени гласник Републике Србије бр. 

87/2019  

 

Правилник о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне 

зоне, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2019  

 

Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива 

редовних издања поштанских марака, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2019  

 

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2019 

 

Правилник за грађевинске конструкције, Службени гласник Републике Србије бр. 

89/2019 

 

Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски 

објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, 

некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења 

евиденције објеката за смештај, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Правилник о поступку добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања 

извршног поступка, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Правилник о стандардима професионалног понашања јавних извршитеља, Службени 

гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 



Правилник о измени Правилника о ближим условима, начину и поступку за 

остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и 

биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за 

транспортне сврхе и за грејање, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Правилник о Списку корисника јавних средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 93/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за 

утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне 

средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је 

обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе 

надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за 

преузимања, односно испоруке у току месеца, Службени гласник Републике Србије бр. 

93/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о Регистру хемикалија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних 

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

Републике Србије бр. 93/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за 

евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о 

облику и садржини пореске пријаве ПДВ, Службени гласник Републике Србије бр. 

94/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема 

обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим 

питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Правилник о престанку важења Правилника о садржини пописних листи и начину 

утврђивања износа оствареног одбитка претходног пореза, Службени гласник 

Републике Србије бр. 94/2019 

 

Правилник о престанку важења Правилника о начину остваривања права на одбитак 

пореза на промет као претходног пореза код ПДВ, Службени гласник Републике Србије 

бр. 94/2019 

 

Правилник о престанку важења Правилника о поступку остваривања права на 

рефундацију ПДВ плаћеног од 1. јануара до 26. јула 2005. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 94/2019 



Правилник о престанку важења Правилника о коришћењу подстицаја за органску 

сточарску производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку, 

Службени гласник Републике Србије бр. 96/2019 

 

Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка, Службени 

гласник Републике Србије бр. 96/2019 

 

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

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 96/2019 

 

Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 96/2019 

 

Исправка Правилника о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и 

транзита, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2019 

    

Упутство о измени и допуни Упутства о достављању Народној банци Србије података о 

каматним стопама на кредите и депозите банака, Службени гласник Републике Србије 

бр. 86/2019 

 

Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2020. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 91/2019 

 

Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног 

саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2019 

 

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања 

(МСФИ), Службени гласник Републике Србије бр. 91/2019 

 

Стратегија заштите потрошача за период 2019–2024. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2019 

 

Јавноизвршитељска тарифа, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије и Агенције за храну и ветеринарство Републике Северне Македоније у области 

безбедности хране и ветеринарства, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 14/2019 

 

Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2019 

 

 

 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у 

Аутономној Покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне 

инфраструктуре, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 50/2019 

 

Правилник о начину техничког одржавања државних водних путева на територији 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

51/2019 

 

Правилник о одређивању зимовника отворених за зимовање домаћих пловила и 

условима за зимовање, сидрење и стајање пловила на државним водним путевима на 

територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 51/2019 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог 

плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној Покрајини Војводини 

за период 2020–2025. године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

53/2019 

 

Упутство о раду трезора Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 50/2019 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на 

територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину, Службени 

лист Града Београда бр. 113/2019 

 

Одлука о буџету града Београда за 2020. годину, Службени лист Града Београда бр. 

114/2019 

 

Одлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина, 

Службени лист Града Београда бр. 114/2019 

 

Одлука о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и 

одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2020. 

години, Службени лист Града Београда бр. 114/2019 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 114/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси, Службени лист Града Београда бр. 

114/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 114/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је 

носилац права јавне својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна 

својинска овлашћења, Службени лист Града Београда бр. 114/2019 

 



Одлука о измени Одлуке о утврђивању урбанистичких зона и блокова за одржавање и 

унапређивање својстава зграде на територији града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 115/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 137/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском 

превозу путника на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

109/2019 

 

Решење о дозвољеном броју возила за обављање такси превоза у граду Београду, 

Службени лист Града Београда бр. 109/2019 

 

Решење о исправци грешке у Решењу о измени и допуни Решења о одређивању улица за 

пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне, Службени лист Града 

Београда бр. 110/2019 

 

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије 

потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке 

централизованих јавних набавки, Службени лист Града Београда бр. 121/2019 

 

План генералне регулације система зелених површина Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 110/2019 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о агенцијском запошљавању, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног 

осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2019 

 

Уредба о интерном тржишту рада државних органа, Службени гласник Републике 

Србије бр. 88/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о начину остваривања права из здравственог осигурања 

војних осигураника и чланова њихових породица, Службени гласник Републике Србије 

бр. 88/2019  

 



Уредба о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног 

износа као увећање уз пензију, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Уредба о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици 

Србији за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

   

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 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 88/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

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. 87/2019  

 

Правилник о оверавању медицинских термометара, Службени гласник Републике 

Србије бр. 88/2019 

 

Правилник о оверавању манометара за мерење крвног притиска, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2019 

 

Правилник о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину 

издавања и прописивања лекова, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Правилник о утврђивању Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 90/2019 

 

Правилник о Листи забрањених допинг средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 90/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при излагању буци, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Правилник о накнади трошкова за медицинска средства која се користе за пружање 

здравствених услуга лапароскопском методом, Службени гласник Републике Србије бр. 

93/2019 

 

Правилник о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која 

се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2019 

 



Правилник о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 

даваоцима здравствених услуга за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 94/2019 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

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

86/2019 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

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

96/2019 

 

Решење о вредности општег бода од јануара 2020. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 96/2019 

 

Решење о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије 

новчаних накнада, накнада погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од 

јануара 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2019 

 

Решење о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно 

осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2019 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија у 2020. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2019 

 

Закључак Владе Републике Србије о утврђивању Националног акционог плана 

запошљавања за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2019 

 

Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2020. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Програм за ретке болести у Републици Србији за период 2020–2022. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 96/2019 

 

 

Службени лист Града Београда  

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 115/2019 

 

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

лист Града Београда бр. 115/2019 



Решење о износу новчаног давања породиљи, новчаног давања незапосленој породиљи, 

новчаног давања породиљи за прворођено дете, новчаног давања породиљи за 

трећерођено дете и новчаног давања породиљи за близанце за 2020. годину, Службени 

лист Града Београда бр. 116/2019 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим 

научноистраживачким организацијама, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Одлука о утврђивању куће породице Петронијевић у Београду за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 84/2019  

 

Одлука о оснивању Научно-образовног центра „Шумадијска академија”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 90/2019 

  

Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту, Службени гласник 

Републике Србије бр. 87/2019  

 

Правилник о стручно-педагошком надзору, Службени гласник Републике Србије бр. 

87/2019  

 

Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у гимназији по програму 

интернационалне матуре (International Baccalaureate Diploma Progamme – IBDP), 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Правилник о престанку важења Правилника о начину и програму стручног 

оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Правилник о допунама Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима, 

као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају 

уметничку или другу делатност у области културе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 96/2019 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 86/2019 

 

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

Србије бр. 88/2019  

 

Решење о усклађивању права на национално спортско признање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2019  

 

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

Србије бр. 90/2019 



Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2019 

  

Посебан колективни уговор за високо образовање, Службени гласник Републике Србије 

бр. 86/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и 

њиховим менторима, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 50/2019 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

Србије бр. 88/2019 

 

Податак о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од октобра 2018. 

до септембра 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2019   

 

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

запосленом, за октобар 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању 

потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2018 – јун 2019. године у односу 

на период јул 2017 – јун 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Усклађени динарски износи накнада прописани Законом о накнадама за коришћење 

јавних добара, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2019 

 

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држење и ношење добара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 90/2019 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 

осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 

за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 

 

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2019 
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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. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

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

3. PC PRESS 

4. 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 општинским кошевима, донет 19. децембра 1889. године: 
Београд, 1889. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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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. СЕПТЕМБРА 

2017. ГОДИНЕ 

Зоран М. Ивошевић, Милан З. Ивошевић 

Београд: Службени гласник, 2017. 
  

2. ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ; ЗАКОН О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ; ЗАКОН О 

ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ: ПРЕМА СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 3. 

АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

Београд: Службени гласник, 2018. 
  

3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ: СУДСКА 

ПРАКСА, ТЕОРИЈА 

Младен Николић, Небојша Шаркић 

Београд: Службени гласник: Правни факултет Универзитета Унион, 2018. 

  

4. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ:  

СА ОДАБРАНОМ СУДСКОМ ПРАКСОМ И ПРИМЕРИМА ПОДНЕСАКА 

И ОДЛУКА: ПРЕМА СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 25. ДЕЦЕМБРА 

2017. ГОДИНЕ 

Гордана Станковић, Душица Палачковић, Александра Трешњев 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

5. БИОЛОШКИ СЛОМ И НЕСТАЈАЊЕ СРБА У ХРВАТСКОЈ: 1880–2011: ОД 

ВИШЕГЕНЕРАЦИЈСКОГ И СТАРОСЈЕДИЛАЧКОГ, АУТОХТОНОГ И 

КОНСТИТУТИВНОГ, ДО МАЊИНСКОГ СТАТУСА 

Светозар Ливада 

Београд; Нови Сад: Службени гласник; Прометеј, 2018. 

  

6. ДУША ВИНА: СТВАРАОЦИ О ВИНУ, ГРОЖЂУ, ВИНОГРАДУ И 

ВИНСКИМ БОГОВИМА 

Приредио Славиша Орловић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

7. КРИВО СРАСТАЊЕ 

Мухарем Баздуљ 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

8. ЈУГОСЛАВИЈА, ПОСЛЕДЊИ ДАНИ: 1989–1992.  

КЊ. 1: „СВИ СРБИ У ЈЕДНОЈ ДРЖАВИ” 

Коста Николић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

9. НЕ УБИТИ ПТИЦУ ДРОЗДА 

Бранислав Петровић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

10. У ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИСТИЧКОМ КАФЕУ: СЛОБОДА,  

БИЋЕ И КОКТЕЛИ СА СОКОМ ОД КАЈСИЈА 

Сара Бејквел 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  



11. КИНА У ЕВРОПИ 

Сања Арежина 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

12. БРАНКО ЋОПИЋ: „КУЈЕМ СВОЈУ ЖИЦУ”:  

ИНТЕРВЈУИ И АРХИВСКИ ДОКУМЕНТИ 

Приредила Олга Красић Марјановић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

13. КАКО САМ УСПЕО: МЕМОАРИ 

Карл Малден 

Београд: Службени гласник; Асоцијација Српска веза, 2018. 

  

14. О УКИДАЊУ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА 

Симона Веј 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

15. ПРЕДСКАЗАЊА & ФИЛОЗОФИЈА И АФОРИЗМИ 

Леонардо да Винчи 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

16. СТВАРАЊЕ СВЕТА И ВРЕМЕ 

Свети Августин 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

17. УСПОН И ПАД „ПРВЕ ДРУГАРИЦЕ” ЈУГОСЛАВИЈЕ: ЈОВАНКА БРОЗ И 

СРПСКА ЈАВНОСТ 1952–2013. 

Ивана Пантелић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

18. ТО ЈЕ ОВДЕ НЕМОГУЋЕ 

Синклер Луис 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

19. О ПАПИ 

Жозеф де Местр 

Београд: Службени гласник, 2018. 

 

20. ШУМА НОЋИ 

Ђуна Барнс 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

21. СЛУЧАЈ АРНОЛФИНИ: ТАЈНЕ ВАН АЈКОВЕ СЛИКЕ 

Жан-Филип Постел 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

22. МУЗЕОПИСИ 

Ненад Новак Стефановић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

23. ВАМПИРИ У СРБИЈИ У XVIII ВЕКУ: КЊИГА И КОМЕНТАРИ 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  



24. АВИЈАТИЧАР 

Јевгениј Водолазкин 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

25. ОГЛЕДАЛО НИШЧИХ ДУША 

Маргерит Порет 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

26. „E, Е, ШТА ЈЕ ТО?”: ЕВНУСИ У ВОЈНОМ ВРХУ ВИЗАНТИЈСКОГ 

ЦАРСТВА (780–1025) = „AI AI, TI TAYTA?”: EUNUCHS IN THE 

MILITARY LEADERSHIP OF THE BYZANTINE EMPIRE (780–1025) 

Бојана Крсмановић 

Београд: Службени гласник; Византолошки институт  

САНУ, 2018. 

  

27. КОСОВИЗАЦИЈА ЕВРОПЕ: БУГАРСКИ КАДРИЛ:  

ПИСМА СРПСКОГ ДИПЛОМАТЕ ИЗ СОФИЈЕ 

Срећко Ђукић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

28. „АНЂЕО” НАД СРБИЈОМ: БУГАРСКИ КАДРИЛ:  

ГЛАС СРПСКОГ ДИПЛОМАТЕ ИЗ СОФИЈЕ 

Срећко Ђукић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

29. МАЛА ЗБИРКА МИСЛИ УМЕТНИКА 

Приредили Никол Масон, Јан Кодал 

Београд: Службени гласник, 2018. 

 

30. ЕВРОПА НА КАЛЕМЕГДАНУ: „ЦВИЈЕТА ЗУЗОРИЋ”  

И КУЛТУРНИ ЖИВОТ БЕОГРАДА 1918–1941. 

Радина Вучетић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

31. УЖАСИ ПОСТМОДЕРНЕ 

Лазар Стефановић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

32. О ГРЕХУ, ПАТЊИ, НАДИ И ИСТИНСКОМ ПУТУ:  

ИЗ ОСТАВШТИНЕ 

Франц Кафка 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

33. НЕШТО ЈЕ У ВОДИ 

Кетрин Стедман 

Београд: Evro book, 2018. 

  

34. МЛАДА БОСНА 

Радослав Гаћиновић 

Београд: Evro book, 2018. 

  

 

 



35. ГДЕ НЕСТАЈУ ОДБЕГЛИ 

Ема Роули 

Београд: Evro book, 2018. 

  

36. ИЗМЕЂУ НАС 

Сенди Џоунс 

Београд: Evro book, 2018. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Miljenko Jergović: SELIDBA / Beograd: BOOKA, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.makart.rs/knjige/knjiga-selidba-miljenko-jergovic-20936 

 

Koja je najbolja prilika za pospremanje, za bacanje nepotrebnih, nagomilanih stvari, 

pronalaženje onih za koje smo smatrali da smo ih davno izgubili, za arhiviranje, za slaganje i 

preslaganje? Tako opsežan zadatak čovek sеbi ne može davati često u životu. Najbolja je 

prilika za to selidba. No često selidbe znaju biti hektična pakovanja u kutije koje će ostati 

neotvorene. Retki su oni koji mogu da rade inventuru, sagledavaju stvari i polako o njima 

odlučuju. 

Pred nama je upravo jedna takva knjiga, Selidba Miljenka Jergovića. U već mitskom 

književnom mestu, na sarajevskom Sepetarevcu, u stanu svoga odrastanja, u kojem mu je 

umrla majka, u koji se slila većina ostavštine Stublerovih i Rejcovih, autor prebira po 

dokumentima, po knjigama, po materijalnim i nematerijalnim ostacima, po istoriji jedne 

kuferaške porodice. Predmeti i dokumenti, novčanik, partijska knjižica, češagija, dedini 

pokušaji autobiografije i još mnogo toga pripovedaju priču ne samo jedne porodice već i 

jednog grada, detinjstva i odrastanja u kojoj autor ne štedi nikoga, a ponajmanje sebe i svoje 

bližnje. 

Stan na Sepetarevcu iznova se pred nama materijalizuje sobu po sobu, sa svakim komadom 

nameštaja, ali, što je još važnije, i sa svim sudbinama ljudi koji su ga nastanjivali ili pohodili. 

Selidba nije samo knjiga, ona je mnogo više od toga, ona je istinski muzej, katalogizovan po 

najstrožim i najgenijalnijim pravilima struke, ali ne muzejske, nego spisateljske. 

 

 

 

2. Mišel Uelbek: SEROTONIN / Beograd: BOOKA, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.makart.rs/knjige/knjiga-serotonin-misel-uelbek-21098 

 

Ako ste ikada bili bez snage i probleme pokušali da rešite bežeći od njih, prepoznaćete se, 

makar malo, u najnovijem Uelbekovom romanu, primamljivog naziva – Serotonin. 

Suočivši se sa groznom istinom koju otkriva o mnogo mlađoj ženi sa kojom živi, sredovečni 

Floren-Klod Labrus, do tada udobno zaposlen u Ministarstvu poljoprivrede, uradi jedino što 

misli da može – nestaje. Sve što nosi sa sobom je pozamašan konto u baci (malo li je?!) i 

prošlost komprimovanu u 1100 g MacBook Air-a.  

Balansirajući po tankoj ivici linije manjeg otpora (gde je jedina borba koju preduzima 

pronalaženje hotela koji prima pušače), survava se u depresiju. Spas će mu, naizgled, pružiti 

antidepresiv poslednje generacije, komercijalnog naziva kaptoriks koji na mnogo efikasniji 

način povećava nivo serotonina u organizmu. 

Okuražen tim malim količinama „hormona sreće” koje mu kolaju po telu, Floren pokušava da 

se suoči sa svojom budućnošću, nemilosrdno preispitujući prošlost. Potpuno svestan grešaka 

koje je pravio, a tragajući (kao što svi tragamo, jurimo, grabimo…) za ljubavlju, shvata da 

jedinu šansu da preživi ima ako pronađe ženu koju je jedino voleo, a koju je razočarao i 

povredio. 

Put ga vodi u Normandiju, na selo, među seljake i radnike, čiji životi zavise od borbe protiv 

slobodnog tržišta koji im nameće Evropska unija… 

Steći će prijatelja, izgubiće veru u bolje sutra, ali – da li će naći ženu za kojom traga…? 

Da li će pronaći ljubav? 



Duhovit, ciničan, oštar, nemilosrdan, pesimističan… takav je Uelbek. 

I, ako imate makar malo gorčine u sebi (a ko nema?!) – morate da ga volite. 

 

 

 

3. Mišel Uelbek: NE MIRIM SE: Lična antologija 1991–2013 / Beograd: BOOKA, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.makart.rs/knjige/knjiga-ne-mirim-se-misel-uelbek-27782 

 

Mišel Uelbek – pesnik? U doba kad svi gledaju da se uže specijalizuju i kad se ulažu napori ne 

bi li se svi talenti popisali pod određenom, isključivom etiketom, ima i onih koji smatraju 

maltene nepriličnim za jednog svetski poznatog romansijera, koji je požnjeo sve uspehe, da se 

i dalje tvrdoglavo bakće poezijom: u tome prepoznaju nedvosmislen primer nečeg nespojivog. 

Bavljenje poezijom bilo bi, sve u svemu, protumačeno kao nekakav hobi Mišela Uelbeka, 

kapric koji mu valja dopustiti sa osmehom, pomalo blagim, ali i donekle razdražljivim. 

 

 

 

4. Nele Karajlić: SOLUNSKA 28: O prijateljstvu i izdajama: deo 2. / Beograd: Laguna, 

2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.laguna.rs/n4440_knjiga_solunska_28_o_prijateljstvu_i_izdaji_laguna.html 

 

Drugim delom trilogije posvećene ljudima i događajima koji su prolazili kroz dorćolsku kuću 

na samoj obali Dunava, Dr Karajlić po ko zna koji put dokazuje kako poseduje neiscrpnu 

energiju kojom uspeva da se izbori sa najvećim životnim i umetničkim izazovima. 

Pripovedajući o svemu onome što je snašlo stanare Solunske 28 tokom nemačke okupacije 

Beograda u Drugom svetskom ratu, Dr Karajlić nudi podjednaki čitalački užitak i onima koji 

su čitali prvi deo trilogije, ali i onima koji se tek sada pridružuju armiji njegovih vernih 

čitalaca. Nastavak monumentalne sage o jednoj kući, jednom gradu i dva sveta još jednom 

potvrđuje da je naša književnost u Dr Karajliću dobila jedan nov, drugačiji i hrabar glas kojim 

ovaj svestrani umetnik ume i ima mnogo toga važnog da nam kaže. 

Vule Žurić 

 

 

 

5. Stiven Hoking: KRATKI ODGOVORI NA VELIKA PITANJA / Beograd: Vulkan 

izdavaštvo, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.vulkani.rs/9ffe869b-73fb-43d1-add1-e5a81f3f2936/KRATKI-ODGOVORI-NA-

VELIKA-PITANJA.aspx 

 

Hoking je otkrio neke od najvećih misterija u univerzumu. Duboko je verovao u nauku i njenu 

moć da reši mnoge probleme na Zemlji. Dok se suočavamo sa ogromnim izazovima poput 

klimatskih promena, pretnji nuklearnim ratom, razvojem veštačke inteligencije, on svoju 

pažnju skreće upravo na najbitnija pitanja koja nas se tiču. 

Da li će čovečanstvo preživeti? 

Da li ćemo kolonizovati nove planete? 

Da li postoji Bog? 



Uz predgovor glumca koji je osvojio Oskara jer je sjajno predstavio Hokinga na velikom 

platnu, uvod profesora Kipa Torna i pogovor Hokingove kćerke, ovo je sjajna knjiga i neka 

vrsta poslednje poruke koju je fascinantan naučni um ostavio čovečanstvu. 
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