
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 3 

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, 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, организатор 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, организатор 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 

 

Закон о Централном регистру становништва, Службени гласник Републике Србије бр. 

17/2019  

 

Уредба о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 20/2019  

  

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Хо Ши Мину, Социјалистичка 

Република Вијетнам, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду 

за њихов рад, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене 

личне карте за странца, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019     

 

Правилник о допуни Правилника о цени обрасца и трошковима израде личне карте, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2019 

 

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2018. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 20/2019 

 

Сажетак Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2018. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

                                                                                                                                                                                                    

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Казахстан о сарадњи у борби против криминала, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Сједињених Америчких 

Држава о изручењу, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

2/2019 

 

Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених 

Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и 

Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и 

службених/специјалних пасоша, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о 

укидању виза за носиоце обичних пасоша, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Устава Међународне организације за цивилну заштиту, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2019 

 



Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и 

Влада земаља Бенелукса (Краљевине Белгије, Великог Војводства Луксембург и 

Краљевине Холандије) о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске 

заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Индонезије о сарадњи у области одбране, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и раду службе Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

12/2019 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима 

земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2019  

 

Закон о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља, Службени гласник 

Републике Србије бр. 17/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о здрављу биља, Службени гласник Републике 

Србије бр. 17/2019 

 

Закон о угоститељству, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2019 

 

Закон о туризму, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 23/2019 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за 

шуме Републике Србије у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

13/2019  

 

Уредба о утврђивању Програма подршке отварању регионалних иновационих стартап 

центара за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019  

 

Уредба о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и 

иновационог предузетништва за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

15/2019  

 

Уредба о утврђивању програма подршке развоју и промоцији женског иновационог 

предузетништва за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019  

 



Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

18/2019 

 

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Ртањ”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима 

и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због 

природе расхода, захтевају плаћање у више година, Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 

централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

Уредба о престанку важења дела Уредбе о начину и року плаћања накнаде за 

примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде 

за задржавање истражног простора, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на 

одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 

2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 

банке, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и 

структури  рачуна из Контног оквира, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара 

у поступању са финансијским средствима Европске уније, Службени гласник Републике 

Србије бр. 15/2019  

 

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица 

коришћењем средстава електронске комуникације, Службени гласник Републике Србије 

бр. 15/2019 

 

Одлука о ближим условима оглашавања финансијских услуга, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним 

услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о садржини регистара платних институција и 

институција електронског новца, као и о ближим условима и начину вођења тих 

регистара, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019 

 

Одлука о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, 

одсека и царинских реферата, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 



 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума за избор банака које 

ће вршити услуге продаје и друге финансијске услуге у вези са емитовањем дугорочних 

државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту, Службени 

гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Одлука о допуни Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности на 

међународном финансијском тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 

20/2019 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне 

инфраструктуре за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о општим правилима за извршавање инстант 

трансфера одобрења, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о достављању Народној банци Србије података банака ради 

праћења девизне штедње положене код банака, Службени гласник Републике Србије бр. 

21/2019   

 

Одлука о измени Одлуке о достављању података банака о стању динарских штедних 

улога становништва, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2019   

 

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

гласник Републике Србије бр. 22/2019   

 

Одлука о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних 

налога за извршење платних трансакција у динарима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 22/2019 

 

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван 

дохвата руке” за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле 

средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2019 

 

Правилник о условима које морају испуњавати правна лица за издавање овлашћења за 

организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду 

процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, начину израде и садржају 

плана и програма обуке, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019  

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2019  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2019  

 

Правилник о унутрашњем реду у железничком саобраћају, Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2019  

 



Правилник о престанку важења Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга 

током предизборне кампање, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских 

ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, Службени гласник 

Републике Србије бр. 16/2019  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање 

сертификата аеродрома, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2019  

 

Правилник о измени Правилника о платама и другим примањима запослених у 

Министарству финансија – Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 

18/2019 

 

Правилник о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и 

прерађивача дувана, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о условима за стручно руковођење процесом прераде дувана, Службени 

гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о садржини обрасца за обрачун накнаде за коришћење дрвета и обрасца за 

вођење евиденције о коришћењу шумског земљишта у државној својини у нешумске 

намене и утврђеној накнади, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о обрасцу за обрачун накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста 

дивљачи за наредну ловну годину, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и 

на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о Списку класификованих супстанци, Службени гласник Републике Србије 

бр. 19/2019  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за 

утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 20/2019 

 

Правилник о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није 

потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења 

(сертификата) за те пошиљке, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, 

рециклажу и коришћење одређених врста отпада, Службени гласник Републике Србије 

бр. 20/2019 

 

Правилник о измени Правилника о додели средстава прикупљених по основу одлагања 

кривичног гоњења, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 



Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о класификацији, паковању, обележавању и 

оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим 

системом за класификацију и обележавање УН, Службени гласник Републике Србије 

бр. 21/2019  

 

Правилник о изменама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања 

мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2019   

 

Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних 

објеката и објеката јавне намене, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску биљну 

производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права 

на кредитну подршку, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2019 

 

Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга 

квалитета деривата нафте и биогорива за 2019. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2019 

 

Правилник о радовима на рехабилитацији јавног пута, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2019 

 

Правилник о категоризацији водних путева за пловидбу пловила за рекреацију, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о располагању непокретностима 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2019 

 

Упутство о измени Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код 

Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2019   

 

Упутство о изменама и допунама Упутства о достављању података банака ради праћења 

одређених монетарних кретања, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2019   

 

Наредба о забрани скупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2019. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 14/2019  

 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза, Службени 

гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у јануару и фебруару 2019. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2019 



Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

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

23/2019 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за 

април, мај и јун 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2019 

 

Закључак Владе о усвајању Програма о изменама и допунама ИПАРД програма за 

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

бр. 20/2019 

 

Програм за унапређење позиције Републике Србије на ранг-листи Светске банке о 

условима пословања – Doing Business за период 2019–2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 20/2019 

  

Обавезујући критеријуми за ближе утврђивање логичке нумерације канала, Службени 

гласник Републике Србије бр. 23/2019 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Конвенције о оснивању Европске организације за нуклеарна 

истраживања, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Протокола о привилегијама и имунитетима Европске организације 

за нуклеарна истраживања, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о 

седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о 

изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о 

граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

међународном друмском граничном прелазу Гостун (Република Србија) – Добраково 

(Црна Гора), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

међународном друмском граничном прелазу Шпиљани (Република Србија) – 

Драченовац (Црна Гора), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна 

Гора) за међународни друмски путнички саобраћај, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

регулисању режима пограничног саобраћаја, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

отварању заједничког граничног прелаза Годово (Република Србија) – Вуча (Црна Гора) 

за међународни друмски саобраћај, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) – 

Врбница – Бијело Поље (Црна Гора), Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) – Ранче (Црна 

Гора),  Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о 

избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе 

на доходак, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе 

Израел о узајамној помоћи  у царинским питањима, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике 

Србије и Владе Демократске Социјалистичке Републике Шри Ланке, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Канаде о 

ваздушном саобраћају, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Индије, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Азербејџан, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у 

Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног 

већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије 

о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2019 

 

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије и компаније Metito Utilities ltd. из Уједињених 



Арапских Емирата у вези са развојем и спровођењем пројеката третмана вода и 

отпадних вода у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 3/2019 

 

Меморандум о разумевању између Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Републике Србије и Министарства туризма Републике Бугарске о 

сарадњи у области туризма, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 3/2019 

 

Меморандум о сарадњи у области технолошког развоја и дигитализације између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Српске, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 3/2019 

 

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у 

области употребе нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе на основу потврђених и 

иновационих технологија, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 2/2019 

 

Споразум о сарадњи између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије и Пословне асоцијације Јапана и Југоисточне Европе, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Меморандум о разумевању између Министарства заштите животне средине Републике 

Србије и Министарства животне средине и вода Републике Бугарске о сарадњи у 

области заштите животне средине, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2019 

 

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде Републике Либана о 

сарадњи у области пољопривреде, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2019 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Мултилатералног споразума земаља 

Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у 

прекограничном контексту, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2019 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о одрживом транспорту уз Оквирну 

конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о очувању афричко-евроазијских 

миграторних птица водених станишта, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 

Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2019 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и 

Владе Руске Федерације о сарадњи у области употребе нуклеарне енергије у 

мирнодопске сврхе на основу потврђених и иновационих технологија, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2019 



 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о очувању популација слепих 

мишева у Европи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

3/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређивање 

положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и 

толеранције, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2019 

 

Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских 

средстава за националне савете националних мањина, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 8/2019 

 

Покрајинска скупштинска одлука о задуживању за финансирање  капиталних 

инвестиционих расхода, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

8/2019 

 

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за 

учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 9/2019 

 

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.7/2019 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за 

заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних 

засада воћака, винове лозе и хмеља у 2019. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 7/2019 

 

Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих 

депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног 

земљишта на територији АП Војводине у 2019. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 9/2019 

 

Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске 

службе по програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији АП Војводине у 2019. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 9/2019 

 

Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање 

активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 11/2019 

 

Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за 

суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 

2019. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава 

привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког 



потенцијала АП Војводине у 2019. години – технолошко осавремењавање 

угоститељских објеката у циљу иновирања угоститељских процеса, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава 

женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машине или опреме 

или софтвера или услуге у 2019. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 12/2019 

 

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. 

13/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Београда за 2019. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 9/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење 

послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, 

односно градским општинама у 2019. години, Службени лист Града Београда бр. 9/2019 

 

Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта, Службени лист Града Београда бр. 9/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о уређивању земљишта и начину и поступку обрачуна и 

плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру Пројекта „Београд 

на води”, Службени лист Града Београда бр. 9/2019 

 

Одлука о задужењу Града Београда за финансирање капиталних инвестиционих 

расхода, Службени лист Града Београда бр. 9/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о службеним легитимацијама 

инспектора и пореских извршитеља запослених у Градској управи Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 4/2019 

 

Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки 

од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању 

списка предмета централизованих јавних набавки, Службени лист Града Београда бр. 

8/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке организационих јединица Градске управе Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 8/2019 

 

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени лист Града 

Београда бр. 4/2019 

 

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени лист Града 

Београда бр. 5/2019 

 



Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 

Београда за 2019. годину, Службени лист Града Београда бр. 3/2019 

  

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности хране, Службени гласник Републике 

Србије бр. 17/2019 

 

Уредба о стручном усавршавању путем стажирања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 15/2019  

 

Уредба о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских 

службеника у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије 

бр. 18/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у 

хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2019 

 

Одлука о образовању Националног савета за јавно здравље, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2019 

 

Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим 

издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о утврђивању професионалних болести, Службени гласник Републике 

Србије бр. 14/2019  

 

Правилник о измени Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о 

повреди на раду и професионалном обољењу, Службени гласник Републике Србије бр. 

14/2019  

 

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

средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 

14/2019  

 

Правилник о допуни Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном 

и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 

15/2019 

 

Правилник о расподели средстава за финансирање установа социјалне заштите, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019 

 

Правилник о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја лица у 

стању социјалне потребе, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на 

примарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 

15/2019 



Правилник о допуни Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене 

услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о нормативима и стандардима рада и ценама 

здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба које се 

обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима 

која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 16/2019  

 

Правилник о посебним функционалним компетенцијама за запослене у судовима, 

јавним тужилаштвима и Државном правобранилаштву, Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о утврђивању цена за обраду крви и компонената крви намењених за 

трансфузију, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима и садржају образаца за 

вођење здравствене документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског 

медицинског досијеа, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину остваривања права на 

специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 

23/2019 

  

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Конвенције која се односи на безбедност и здравље у 

пољопривреди, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2019 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Руске 

Федерације о социјалној сигурности, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2019 

 

Одлука 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. 11/2019 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских 

студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и 

студијског програма основних струковних студија криминалистике који се финансирају 

из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској академији за школску 

2019/2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019  

 

Одлука о броју студената за упису у прву годину студијских програма мастер 

академских студија криминалистике, форензичког инжењерства и информатике и 

рачунарства који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-

полицијској академији за школску 2019/2020. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 15/2019  

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних 

академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за 

националну безбедност, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019  

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских 

студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну 

безбедност, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019  

 

Одлука о утврђивању Зграде ауто-сервиса „Фијат” у Београду за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019  

 

Одлука о укидању Музеја ваздухопловства – Београд, Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2019 

 

Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за 

школску 2019/2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Одлука о допунама Одлуке о образовању Консултативне групе за праћење и 

реализацију пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Одлука о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 

2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2019 

 

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и 

студијских програма, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

  

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских 

установа, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 



Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа и студијских програма, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма, Службени 

гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

Правилник о ближим условима за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење 

послова приватног обезбеђења и редарске службе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 15/2019  

 

Правилник о програмима и начину обављања стручне обуке за вршење послова 

приватног обезбеђења и редарске службе, Службени гласник Републике Србије бр. 

15/2019 

 

Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019  

 

Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 15/2019 

 

Правилник о стручној обуци за лиценциране проценитеље, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних 

проценитеља, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

Правилник о стручном испиту за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите 

и спасавања, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2019 

 

Правилник о измени Правилника о висини стипендије професионалном припаднику 

Војске Србије за време школовања у иностранству, Службени гласник Републике 

Србије бр. 20/2019 

 

Правилник о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива, 

Службени гласник Републике Србије бр. 21/2019   

 

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

Србије бр. 18/2019 

 

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

Србије бр. 20/2019 

 

Програм за оснаживање жена у области информационо-комуникационих технологија за 

период 2019–2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о стручном усавршавању и оспособљавању службеника у 

покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2019 

 



Одлука којом се утврђује Општи програм обуке за 2019. годину и Програм обуке 

руководилаца за 2019. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

12/2019 

  

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 

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

суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања и 

васпитања у Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр.7/2019 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 

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

суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања 

у Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 9/2019 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 

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

суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика 

основних и средњих школа у АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 9/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда о евидентирању 

добра које ужива претходну заштиту: Породична кућа Миловановића у Великом Борку 

(општина Барајево), Службени лист Града Београда бр. 3/2019 

 

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда о евидентирању 

добра које ужива претходну заштиту: Вила министра Војина Ђуричића (општина 

Савски венац), Службени лист Града Београда бр. 3/2019 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

Србије бр. 16/2019  

 

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

запосленом, за децембар 2018 године, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

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

потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2018. до 31. децембра 2018. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

Подаци о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и 

доприноса у Републици Србији за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 13/2019 

 



Подаци о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2018. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

Податак о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2018. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2019 

 

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

запосленом, за јануар 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2019   

 

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се 

средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2019. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 
 

Показатељ потрошачких цена у јануару 2019. године, Службени лист Града Београда бр. 

6/2019 
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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. 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. Јован М. Павловић: Неимари Југославије, Београд: 1934. 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ВУКОВЕ СРПСКЕ НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ  

С РЕГИСТРОМ КЉУЧНИХ РЕЧИ 

Михаило Шћепановић 

Београд: Јасен, 2015. 
  

2. СТИЛИСТИКА И ГРАМАТИКА СТИЛСКИХ ФИГУРА 

Милош Ковачевић 

Београд: Јасен, 2015. 
  

3. СЕДМИ ЧОВЕК: КЊИГА У СЛИКАМА И РЕЧИМА О ИСКУСТВУ 

СТРАНИХ РАДНИКА У ЕВРОПИ 

Џон Берџер, Жан Мор 

Београд: Фабрика књига: Non-Aligned Books, 2018. 

  

4. АБОРИЏИНСКИ МИТОВИ: ТОТЕМ И РУДА 

Б. Вонгар 

Београд: Јасен, 2016. 

  

5. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МЕДИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ: 

ХРЕСТОМАТИЈА 

Мирко Mилетић 

Београд: Јасен, 2014. 

  

6. ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА МЕДИЈА 

Мирко Mилетић 

Београд: Јасен, 2016. 

  

7. ГОЛУБОВИ У ТРАВИ 

Волфганг Кепен 

Београд: Фабрика књига, 2018. 

  

8. БОШТЈАНОВ ЛЕТ 

Флорјан Липуш 

Београд: Фабрика књига, 2018. 

  

9. ДИМ 

Џон Берџер 

Београд: Фабрика књига: Non-Aligned Books, 2018. 

  

10. МАЦКЕ И ПАЦКЕ: ОГЛЕДИ ИЗ ИСТОРИЈЕ РЕПРЕСИЈЕ У 

СРБИЈИ 

Иван Јанковић 

Београд: Фабрика књига, 2018. 

  

11. АДРЕСА: БЕВЕРВЕГЕН 11 

Хенрик Тиканен 

Београд: Фабрика књига, 2018. 

  

12. ДВАНАЕСТ РИМСКИХ ЦАРЕВА 

Гај Светоније Транквил  

Београд: Дерета, 2012. 

 

  



13. ХИТЛЕР 

Радомир Смиљанић 

Београд: Дерета, 2017. 

  

14. ПУТОПИСИ 

Станислав Краков 

Београд: Дерета, 2017. 

  

15. ПОРТРЕТ ПОЛИТИЧАРА У МЛАДОСТИ 

Драган Лакићевић Лакас 

Београд: Архипелаг, 2018. 

  

16. СРБИЈА ТРАЖИ ВОЂУ 

Зоран Стојиљковић 

Београд: Вукотић медиа, 2017. 

  

17. ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА: ЕСЕЈИ И КОМЕНТАРИ: МАЛА 

КУЛТУРОЛОШКА СВАШТАРА 

Милан Влајчић 

Београд: Дерета, 2018. 

  

18. ПАМЋЕЊЕ И САМОЗАБОРАВ 

Бојан Јовановић 

Београд: Дерета, 2018. 

  

19. ПОСЛЕДЊА СТАНИЦА БЕОГРАД: ТЕЛЕВИЗИЈСКИ ЕСЕЈИ ИЗ 

ВРЕМЕНА ДЕСТРУКЦИЈЕ 

Бојан Босиљчић 

Београд: Дерета, 2018. 

  

20. УЛИЧНИ МАЧАК БОБ 

Џејмс Бовен 

Београд: Дерета, 2018. 

  

21. СУТРА ЋУ МОЖДА ОСТАТИ 

Лоренцо Мароне 

Београд: Дерета, 2018. 

  

22. НОКТУРНА: ПЕТ ПРИЧА О МУЗИЦИ И СУТОНУ 

Казуо Ишигуро 

Београд: Дерета, 2018. 

  

23. НЕМАЊИЋИ: ВЛАДАРИ И ВРЕМЕ СРПСКОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА 

Душко Лопандић 

Београд: Дерета: Студио Знак, 2018. 

  

24. ФЕТВА 

Мурат Балтић 

Београд: Дерета, 2018. 

  

25. УБИСТВО СУЛТАНА 

Ахмет Умит 

Београд: Дерета, 2018. 



26. НОЋУ ЧУЈЕМ ЗВЕЗДЕ 

Паола Перети 

Београд: Дерета, 2018. 

  

27. СТИДЉИВОСТ И ДОСТОЈАНСТВО 

Даг Сулстад 

Београд: Дерета, 2018. 

  

28. БЛИЗАНАЧКА ТРИЛОГИЈА 

Агота Кристоф  

Београд: Дерета: Контраст, 2018. 

  

29. ПУСТОЛОВИНЕ БАЧКОГ ОПСЕНАРА 

Мирко Демић 

Београд: Дерета, 2018. 

  

30. 27. ГРАД 

Џонатан Френзен 

Београд: Дерета, 2018. 

  

31. О ТИРАНИЈИ: ДВАДЕСЕТ ПОУКА ИЗ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА 

Тимоти Снајдер 

Београд: Досије студио, 2018. 

  

32. ВАТРА И БЕС: БЕЛА КУЋА ПОД ТРАМПОВОМ УПРАВОМ 

Мајкл Вулф 

Београд: Чаробна књига, 2018. 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Ivan Ristić: MILAN RAKIĆ U SOFIJI / Beograd: Čigoja štampa, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.chigoja.co.rs/milan_rakic_u_sofiji_ivan_ristic 

 

Rukopis Ivana Ristića o diplomatskom delovanju Milana Rakića u Sofiji nastao je kao rezultat 

njegovog iscrpnog istraživanja jugoslovensko-bugarskih odnosa u prvoj deceniji posle Prvog 

svetskog rata. Rakićev boravak u Sofiji s razlogom je kod savremenika smatran za jedan od 

najsloženijih diplomatskih zadataka. Temeljno poznavanje domaće i strane arhivske građe, 

srpske i bugarske istoriografije, omogućilo je autoru da ukaže na složene okolnosti u kojima je 

Milan Rakić, pesnik i diplomata, neposredno po okončanju rata u kojem su se Srbi i Bugari 

nalazili na suprotnim stranama, radio na sređivanju odnosa dve države.  

Pored sažete književne i diplomatske biografije Rakića, posebna pažnja poklonjena je 

njegovim analizama prilika u Sofiji, kontaktima sa bugarskim političarima i političkim 

previranjima u Bugarskoj početkom 1920-ih godina. Sačuvana diplomatska korespondencija 

Milana Rakića iz Sofije koju je Ivan Ristić sakupio i stručno obradio, čini osnovni deo knjige i 

važan je i zanimljiv doprinos, kako našoj političkoj istoriji međuratnog perioda jugoslovensko-

bugarskih odnosa, tako i poznavanju delovanja pesnika, kao savesnog, izuzetno posvećenog i 

obrazovanog diplomate, u složenim prilikama kakve su vladale u odnosima Kraljevine SHS i 

Bugarske. 

 

Milan Ristović 

 

 

 

2. Mila Mihajlović: ITALIJANSKI MORNARI ZA SRPSKU VOJSKU: Zalog humanosti 

u odiseji pakla (1915–1916) / Beograd: Čigoja štampa, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://chigoja.co.rs/italijanski_mornari_za_srpsku_vojsku_mila_mihajlovi%C4%87 

 

U jeku zime 1915/1916. godine, srpska vojska u kleštima armija Centralnih sila prisiljena je na 

povlačenje u pratnji mase naroda. Na albanskim obalama Jadrana spasena je izvanrednom 

humanitarno-vojnom operacijom italijanske Kraljevske mornarice, uz učešće francuskih i 

engleskih brodova, te prebačena na drugu obalu mora. 

 

U nameri da potpuno novom, dosad nepoznatom arhivskom građom, upotpuni prikaz završne 

faze operacija povlačenja neobezbeđene srpske vojske na obale Albanije, sklopljen je mozaik 

izvanrednog napora saveznika Srbije da se spase vojska i narod  

prebacivanjem brodovima na sigurnu teritoriju. Na čelu ovih operacija našla se Kraljevska 

mornarica Italije. Među svim saveznicima, podnela je gotovo celokupan teret i odgovornost 

poduhvata. Od 12. decembra 1915. pa do 29. februara 1916. godine, italijanska mornarica je iz 

Albanije evakuisala 260.895 srpskih vojnika i izbeglica, 24.000 austrijskih vojnika – 

zarobljenika srpske vojske, 10.153 konja, 68 topova i 300.000 tona hrane i materijala. Sa 

vojskom je evakuisana i srpska vlada, vojni vrh, kralj Petar I Karađorđević i regent 

Aleksandar. Obavljeno je 248 plovidbi i upotrebljeno 350 lađa. U istoj operaciji, evakuisano je 

i 6.000 crnogorskih vojnika i kralj Nikola sa porodicom. 

 

Ova pomorska operacija može da se uporedi sa onim što se dogodilo tokom Drugog svetskog 

rata između 25. maja i 3. juna 1940. u Denkerku na severu Francuske, kada je evakuisano 

http://chigoja.co.rs/italijanski_mornari_za_srpsku_vojsku_mila_mihajlovi%C4%87


preko 300.000 engleskih i francuskih vojnika. Ta evakuacija bila je odlučujuća za pobedu 

saveznika, baš kao što je to bila ova, obavljena tokom zime 1915/1916. Posle dugogodišnjih 

iscrpljujućih rovovskih borbi bez ikakvog pomaka na svim savezničkim frontovima, tek je 

srpska vojska, u jurišu 15. septembra 1918, uspela da probije Solunski front i da u 

nezadrživom napredovanju odluči pobedu u manje od dva meseca. Ali ta vojska ne bi pobedila 

da par godina ranije, na obalama Albanije, nije bilo italijanske Kraljevske mornarice da joj 

pruži ruku i preveze je do spasa. 

 

Iako po značenju i brojkama slične, operacije masovne evakuacije iz Albanije i Denkerka 

nikako se ne mogu poistovetiti: evakuacija u Denkerku bila je isključivo vojna operacija i 

odnosila se isključivo na evakuaciju, dok je ona u Albaniji bila humanitarna u uslovima rata. 

Reč je o dobrovoljcima u crnogorskoj vojsci. Najvećim delom činili su ih Hercegovci i 

Bokelji. Još januara 1915. godine, u vojsci Crne Gore formirana su četiri dobrovoljačka 

bataljona: Gatački, Bilećki, Trebinjski i Bokeljski. Činili su ih Srbi dobrovoljci prebegli u 

Crnu Goru pre ili posle prinudne mobilizacije u austrougarsku vojsku. Svi su se stavili pod 

komandu kralja Nikole. Znajući da prema zarobljenim Srbima Austrougarska nije primenjivala 

međunarodna pravila o ratnim zarobljenicima, a da je na dezertere iz austrougarske vojske – u 

koje su svrstavane i prebeglice, inače austrougarski vojni obveznici – primenjivana smrtna 

kazna po kratkom postupku, kralj Nikola je pred povlačenje iz borbenih redova prvo povukao 

dobrovoljačke formacije. One su upućene na albansku obalu i odatle evakuisane, da bi potom 

bile uključene u sastav srpske vojske i učestvovale u proboju Solunskog fronta. O tome su 

pisali i Andrej Mitrović u delu „Srbija u Prvom svetskom ratu“ i Vasko Kostić u knjizi 

„Bokelji u Prvom svjetskom ratu“. 

 

Suprotno tome, evakuacija srpske vojske i naroda iz Albanije samo se delimično odnosila na 

evakuaciju vojske. Najveći deo evakuisanih bili su civili, a dobar deo vojnika činili su bolesni 

i ranjeni. Osim toga, trebalo je evakuisati i više desetina hiljada zarobljenika srpske vojske 

koji su među prvima stigli na albanske obale Jadrana. Složenost i rizici situacije postali su 

skoro nepremostivi problem u uskom morskom kanalu posebne konfiguracije, kao što je to 

prostor donjeg Jadrana. Možemo slobodno da kažemo da je Otrantski kanal za Jadran jednako 

problematičan kao što je to Lamanš za Severno more. Ako je za Englesku transport trupa u 

Francusku značio teški ispit strateškog umeća, žrtava i hrabrosti, italijanska mornarica se 

suočila sa daleko težim problemima transportujući svoje trupe u Valonu i evakuišući srpsku 

vojsku i narod na drugu obalu Jadrana. Zašto? Kanal Lamanš je širok dvadeset četiri morske 

milje, sa relativno plitkim vodama koje je trebalo blokirati i čuvati, dok je Otrantski kanal 

širok preko četrdeset morskih milja, sa vodama dubine od oko hiljadu metara, u kojima se ne 

mogu koristiti jednostavni sistemi odbrane kao u Lamanšu. Osim toga, u neposrednoj blizini 

Otrantskog kanala bio je Kotor, tada moćna austrijska pomorska baza, dok je specifična 

konfiguracija morskog zaleđa istočne obale Jadrana pružala neprijatelju mogućnost da se lako 

zakloni, da izveštava i snabdeva svoje podmornice. Takođe, dok se engleski ekspedicioni 

korpus iskrcavao u prave luke i na teritoriju pripremljenu za ratna dejstva i već snabdevenu 

celokupnom materijalnom organizacijom koja omogućava život i ratna dejstva brojnoj armiji 

sa druge strane mora, italijanska mornarica je morala sve to da stvori ex novo. U Albaniji nije 

bilo ničega: ni puteva, ni pristaništa, ni luka. Stoga je italijanska mornarica morala da odredi i 

stvori prostor za iskrcavanje, obezbeđujući istovremeno odbranu i sve organizacione aspekte, 

pre svega za svoju vojsku, a potom za ogroman broj Srba u povlačenju, i sve to u samo 

nekoliko meseci u jeku zime 1915/1916. godine. 

 

O ulozi saveznika u pomoći srpskoj vojsci u povlačenju postoji ozbiljno razmimoilaženje u 

stavovima kada je reč o pomoći Francuske i Italije. U tom pogledu, istorijskoj građi – izvoru i 

svedoku istorije, mora da se pruži apsolutno prvenstvo. I to posebno onda kada se u tumačenje 

istorije uvuku emocije. Nikada se, ni u jednom trenu, ne sme smetnuti s uma da je istina ta 

koja uvek ima prednost, pa čak i u odnosu na tradicionalno srpsko frankofilstvo. U ovom 



slučaju, kada se posle ravno stotinu godina pojavljuje nova arhivska građa, neminovna je 

mogućnost promene shvatanja prošlosti, koja se postiže kritikom postojeće, poznate arhivske 

građe o srpsko-francuskim odnosima i vezama za vreme Velikog rata. Italijanski arhivi 

pružaju upravo takvu priliku i otvaraju novo polje razvoja istoriografije u Srbiji. Osim toga, u 

dosadašnjoj istorijskoj analizi odnosa Srbije sa saveznicima, primećuje se i ozbiljan nedostatak 

korišćenja arhivske građe drugih saveznika, dok se procene uglavnom zasnivaju, kao dosije 

jedne propagande, na prijateljstvu Srba i Francuza. Uticaj Francuske na srpsku intelektualnu 

posleratnu elitu bio je opšteprisutan, a stavovi srpske javnosti počivaju na oduševljenju 

Francuskom i njenom moći i na francuskoj pomoći obnovi srpske vojske, pomoći koju je 

Srbija platila do poslednje pertle na vojničkoj cokuli. Francuski oficiri su uživali harizmu u 

srpskom oficirskom kolektivu. Veliki broj srpskih oficira bio je školovan u francuskim vojnim 

školama, bio profrancuske kulturne orijentacije i francuske vojne doktrine, a oficiri su uživali i 

podršku frankofonskih političara. Tako se i politika duboko uplela u istorijske procene. 

 

Na stranicama koje slede, činjenicama se otvara slika onoga šta se dešavalo. Iznosi se 

relevantna i precizno određena, dosad nepoznata arhivska građa, koja širi poglede i dopunjuje 

znanja o značaju Italije kao srpskog saveznika, a naročito o njenoj humanitarnoj i medicinskoj 

pomoći pruženoj u zimu 1915/1916. godine. Nove činjenice rasteruju maglu s jednog polja 

srpske istoriografije i stvaraju uslove novim generacijama srpskih istoričara da donesu sud o 

pomoći Italije, ali i da preispitaju iskustva Srbije sa drugim saveznicima. 

 

 

 

3. Dušan T. Bataković: DEŠIFROVANJE PROŠLOSTI: Istorija i ideologija / Beograd: 

Čigoja štampa, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.chigoja.rs/desifrovanje_proslosti_dusan_batakovic 

 

Knjiga Dešifrovanje prošlosti Dušana T. Batakovića, zbirka je istoriografskih ogleda o 

tumačenjima krupnih istorijskih događaja i magistralnih procesa, najčešće prelomnih razdoblja 

u srpskoj i balkanskoj istoriji u poslednja dva stoleća. Uz sveobuhvatne portrete i skrupuloznu 

analizu dela naših najvećih pisaca istorije (Vladimira Ćorovića, Slobodana Jovanovića, 

Radovana Samardžića, Jovana Cvijića, Dimitrija Đorđevića, Jovana Hadži Vasiljevića), autor 

donosi i analize uspomena važnih svedoka pojedinih istorijskih razdoblja (Bartolomeo 

Kunibert, Dimitrije Popović, Panta Draškić), kao i tumačenja starije putopisne literature o 

Kosovu i Metohiji. Paralelno sa portretima pisaca i svedoka, Bataković donosi i kritičke eseje 

o određenim pojavama, od paraistorije do kontroverznih tumačenja naše skorije prošlosti (Ivo 

Banac, Holm Zundhausen, Kristofer Klark), s ciljem da u neusaglašenu sliku naše prošlosti 

unese jasnija ideološka razgraničenja i ponudi naučno zasnovana tumačenja. Uporedo s tim, 

Bataković analizira niz savremenih pojava: od stereotipa o balkanskim narodima koji se u naše 

vreme najčešće prelivaju u srbofobiju, posebno u hrvatskoj i srednjoevropskim 

istoriografijama, upoređujući pritom sliku istorije Srbije u vreme kada je ona označavana kao 

hrabri evropski saveznik, pa preko podela i ideoloških lomova tokom Drugog svetskog rata, 

sve do negativne percepcije srpske prošlosti tokom 1990-ih, u vreme ratova za jugoslovensko 

nasleđe.  

 

 

 

4. Branko Branković: IZA KULISA DIPLOMATIJE / Beograd: „Filip Višnjić“, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://dereta.rs/f115c82e-99e6-4720-920a-6a3a3b7907c4/Iza-kulisa-

diplomatije.aspx#.XJsb2bgtG2A 



 

U našoj bogatoj i vrlo složenoj diplomatskoj istoriji, mnogi književnici su bili vrhunske 

diplomate Srbije i Jugoslavije (Branislav Nušić, Milan Rakić, Jovan Dučić, Ivo Andrić, Miloš 

Crnjanski, Marko Ristić i drugi), ali retko su se, međutim, naše karijerne diplomate laćale pera 

da opišu svoja diplomatska iskustva, aktivnosti i delovanja. Ambasador Branko Branković, 

autor knjige Iza kulisa diplomatije, jedan je od naših najistaknutijih karijernih diplomata u 

poslednjim decenijama, a u svojoj karijeri prošao je kroz mnoge diplomatske Scile i Haribde, 

pre svega u periodu surovog razbijanja nekadašnje Jugoslavije i sunovrata koji je usledio. Bio 

je angažovan na ključnim mestima razrešenja tzv. jugoslovenske krize, u sedištima 

Ujedinjenih nacija u Njujorku i Ženevi.  

 

Ambasador Branković se profilisao kao jedan od naših najvećih eksperata za multilateralnu 

diplomatiju, koja se znatno razlikuje od tzv. bilateralne (klasične) diplomatije. Čitalac će stoga 

bez daha čitati ovu interesantnu i neuobičajenu knjigu, oslobođenu svake suvoparnosti i 

uštogljenosti, zbog jednostavnosti i direktnosti izraza, britkosti stavova, jasnih i subjektivnih 

ocena i viđenja, pokatkad sa elementima diplomatskog akcionog romana (ili filma). Autor ne 

skriva činjenice, već ih razotkriva, ne beži od svojih utisaka, ne štedi nikoga, pa nema nikakve 

sumnje da će ova knjiga biti bogati i uvek pitki izvor za sve one koji žele više da saznaju o tzv. 

jugoslovenskoj krizi (razbijanju Jugoslavije), o njenoj genezi i globalnim istorijskim 

posledicama. 

 

 Oliver Potežica 

      ambasador 

 

 

 

5. Dušan M.  Babac: ALEKSANDAR I: Viteški kralj / Beograd: Evro Book, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://evrobook.rs/product--aleksandar-i-viteski-kralj 

 

Dvojezična monografska publikacija Aleksandar I – Viteški kralj autora Dušana M. Bapca 

predstavlja političko-istorijsku analizu okolnosti koje su pratile život i vladavinu jedne od 

najistaknutijih figura srpske istorije, kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića. Autor nas 

podseća na karakterne i državničke odlike regenta a zatim kralja Aleksandra, opisujući 

njegovo držanje u Prvom svetskom ratu, njegov besprekoran ratnički moral i urođeni 

patriotizam, odnos prema narodu, kao i ugled koji je stekao i uživao u međunarodnim 

krugovima. Opisujući Aleksandra kao komandanta i vojskovođu, ali i kao kralja „neimara i 

privrednika”, autor nam otkriva i kralja-vizionara koji, suprotno uvreženom mišljenju, nije 

dobijao samo bitke na bojnom polju, već i one u miru, preko sprovođenja agrarne reforme, 

unapređenja obrazovanja, podsticanja zadužbinarstva i brige o zdravlju mladih naraštaja. 

 

Poseban doprinos ove monografije predstavlja vizuelni materijal koji je prati. Preko 300 

fotografija iz epohe, mahom nepoznatih široj javnosti, predstavljaju istorijski izvor prvog reda. 

Takođe, za potrebe izrade pomenute monografije, prikupljeni su portreti Aleksandra 

Karađorđevića koji se čuvaju u muzejima u Republici Srbiji, ali i na širem prostoru bivše 

Jugoslavije, kao i u privatnim zbirkama.  

Na taj način, čitaocima knjige biće omogućeno da vide portrete čiji su autori bili Uroš Predić, 

Paja Jovanović, Vlaho Bukovac, Žorž Skot, Vasa Eškićević, Kosta Hakman, Vsevold 

Guljevič, Dragomir Glišić, Svetislav Batovski, Stanislav Strala i drugi. Vizuelni materijal 

takođe obuhvata i fotografije sačuvanih ličnih predmeta kralja Aleksandra, koji se danas 

čuvaju u Vojnom muzeju u Beogradu, Zadužbini kralja Petra Prvog na Oplencu i Fondu 

kraljevski dvor. Najveći deo pomenutog materijala do sada nije bio publikovan. 



 

Naposletku, treba napomenuti da će u zasebnom poglavlju monografije biti prikazani 

spomenici kralju Aleksandru, dela najistaknutijih domaćih vajara toga vremena, koji su bili 

podignuti posle njegove pogibije i koji su najvećim delom uništeni za vreme Drugog svetskog 

rata ili neposredno po njegovom završetku.  

 

 

 

6. Džulijan Barns: JEDINA PRIČA / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta:https: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4391 

 

„Da li biste radije voleli mnogo, pa onda i mnogo patili, ili voleli malo, pa i patili malo? 

Smatram da je to, naposletku, jedino pravo pitanje.“ 

 

Mesto začetka ove ljubavne priče jeste predgrađe Londona, barnsovski poznato još iz 

Metrolenda. Vreme dešavanja su šezdesete godine prošlog veka kada su svi oni rođeni 40-ih 

(uključujući i autora) sticali zrelost. Na tom mestu i u to vreme jedan devetnaestogodišnji 

momak uleće u ljubavnu vezu s udatom ženom u kasnim četrdesetim. Iako zvuči poznato, 

priča se ne uklapa ni u jedan stereotip nedozvoljene ljubavi. Decenijama kasnije, usamljeni 

glavni junak osvrće se na svoj dotadašnji život (zbog toga ovu Barnsovu knjigu najčešće 

porede s njegovim romanom Ovo liči na kraj) pokušavajući da odredi šta je ljubav.  

 

Izuzetno moćnim pripovedačkim sredstvom – pretapanjem naracije iz prvog u drugo, a potom 

u treće lice, u tri dela romana, ostvaruje se prelaz od uzbudljivog, naivnog mladalačkog 

zanosa, preko optužbe do gorkih refleksija, čime se vešto anulira perspektiva samo jednog 

aktera. Romantična i melanholična, razarajuća i bolno iskrena, Jedina priča pokazuje kako 

sećanje može da nas zbuni, razočara i iznenadi. 

 

 

„Začudno i izuzetno zanimljivo štivo... Barns i ovoga puta pokazuje sposobnost da nešto 

svakodnevno i efemerno pretoči u lirsko i neprolazno.” 

 

Los Angeles Review of Books 

 

„…ritmična, prefinjena, nenametljiva proza koja i te kako ima šta da kaže o vremenu, ljubavi, i 

nepouzdanoj prirodi sećanja.” 

The Guardian 

 

 

 

7. Hua Ju: KINA U DESET REČI / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4423 

 

„Kad u ovoj knjizi pišem o onome što boli Kinu, ja pišem o sopstvenom bolu, jer bol Kine je i 

moj bol.”  

                                                                                                                             Ju Hua 

 



U Kini u deset reči, Ju Hua nam pripoveda o trenucima iz sopstvene prošlosti, ali i o 

momentima iz istorije svoje zemlje koji su u značajnoj meri definisali kinesku sadašnjost. Na 

sebi svojstven način, a ne treba zaboraviti da je reč o jednom od najvećih živih kineskih 

pisaca, Ju Hua u ovom delu dovodi u pitanje linearni istorijski razvoj i pripoveda 

o fragmentima stvarnosti iz različitih razdoblja koji se međusobno prepliću i određuju. 

Odabrane reči piscu služe da makar delimično osvetli složeni kaleidoskop savremenog 

kineskog društva i ukaže na protivurečnosti koje su sa sobom donele ogromne društvene 

promene.  

Autor vešto spaja lične uspomene i razmišljanja sa sećanjima na ključne trenutke u istoriji cele 

nacije. Zahvaljujući tome što on uporno nastoji da uprkos svim zabranama i cenzuri, oživi 

događaje koji su izbrisani iz kolektivnog sećanja, njegova dela ne predstavljaju samo vrhunska 

književna ostvarenja, već i hrabre rodoljubljem nadahnute činove koji ga izdvajaju od ostalih 

savremenih kineskih književnika. 

U najboljoj tradiciji rodonačelnika kineskog modernizma, velikog pisca Lu Sjuna, kojem je 

posvećeno i jedno od poglavlja Kine u deset reči, Ju Hua smatra da je dužnost pisca da govori 

o društvenim poremećajima i nepravdama, čak i ako zbog toga mora da ispašta. 

Zoran Skrobanović 
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