
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 4 

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 

 

Указ о додели одликовања за нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане у 

књижевном, посебно песничком стваралаштву, Сретењског ордена трећег степена, 

Добрици Ерићу, постхумно, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2019 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2019 

 

Уредба о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и 

подофицира, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције, Службени 

гласник Републике Србије бр. 29/2019 

  

Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене, Службени 

гласник Републике Србије бр. 28/2019  

 

Одлука о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против 

тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и 

борбу против тероризма, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2019 

 

Правилник о утврђивању кривичних дела за чију осуду државни службеник постаје 

недостојан за обављање послова, односно вршење дужности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 26/2019 

 

Правилник о измени Правилника о регистру функционера и регистру имовине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 26/2019 

 

Упутство о методологији за праћење и анализирање стања у вези са одливом кадрова и 

његовим утицајем на рад органа државне управе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 28/2019 

 

Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове, 

Александра Ребића, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2019 

 

                                                                                                                                                                                               

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Жалбеној комисији Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за интеграцију Рома, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 15/2019 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

18/2019 

 



Кодекс понашања у органима Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2019 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 

2019/2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2019 

 

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

централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2019 

 

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

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

и јуну 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2019 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која 

је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства 

поплава и града у мају и јуну 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

26/2019 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2019  

 

Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину 

према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који 

настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања 

накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких 

лица на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2019 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном 

развоју у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о платама полицијских службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2019 

 

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 27/2019 

 

Одлука о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 27/2019 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење реализације Програма за решавање 

проблематичних кредита за период 2018–2020. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 27/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију активности у вези са 

поверавањем индиректног управљања програмом ИПАРД, Службени гласник Републике 

Србије бр. 27/2019 

 



Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 28/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних 

производа, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2019 

 

Правилник о какао и чоколадним производима намењеним за људску употребу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2019 

 

Правилник о производима сличним чоколади, крем производима и бомбонским 

производима, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2019 

 

Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају, 

Службени гласник Републике Србије бр. 25/2019 

 

Правилник о техничким захтевима за употребу цемента и производа на бази цемента у 

изградњи коловозних конструкција и земљаним радовима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 26/2019 

 

Правилник о условима заштите животне средине које морају да испуне корисници 

ИПАРД подстицаја, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу 

самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту 

прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, Службени гласник Републике 

Србије бр. 27/2019 

 

Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у 

сточарству по кошници пчела, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2019 

 

Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне 

пољопривредне производње, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2019 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2019. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2019 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење 

примарне производње биљних култура, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2019 

 

Правилник о врсти хране и начину вршења службене контроле, као и листи мешовите 

хране и начину вршења контроле те хране, Службени гласник Републике Србије бр. 

29/2019 

 

Акциони план за период 2019–2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне 

финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2019 

 



Национални програм за сузбијање сиве економије са Акционим планом за спровођење 

Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019–2020. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 27/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији 

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

Војводине бр. 15/2019 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на 

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

Покрајине Војводине бр. 15/2019 

 

Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из 

Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 16/2019 

 

Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације 

органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу 

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

Војводине бр. 16/2019 

 

  

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, 

Београд, Службени лист Града Београда бр. 12/2019 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова 

насељених места на територији градске општине Савски венац, Службени лист Града 

Београда бр. 13/2019 

 

Одлука о додели назива улици на територији градске општине Стари град, Службени 

лист Града Београда бр. 13/2019 

 

Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији 

градске општине Палилула, Службени лист Града Београда бр. 13/2019 

 

Одлука о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији 

градске општине Чукарица – централни део, Службени лист Града Београда бр. 13/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку преноса 

неутрошених буџетских средстава Града Београда на рачун извршења буџета Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 18/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину коришћења средстава са 

подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Београда и о 

начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета, Службени лист Града 

Београда бр. 19/2019 

 



Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења 

укупних јавних средстава буџета Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

17/2019 

 

Решење о измени Решења о одређивању локација центара за скупљање отпада – 

рециклажних центара и трансфер станица на територији Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 20/2019  

 

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја Града Београда за 2019. годину, Службени лист Града Београда бр. 16/2019 

 

  

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о здравственом осигурању, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2019 

 

Закон о здравственој заштити, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2019 

 

Закон о предметима опште употребе, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној 

производњи опојних дрога и психотропних супстанци, Службени гласник Републике 

Србије бр. 25/2019 

 

Уредба о минимуму процеса рада у Републичком геодетском заводу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 26/2019 

 

Уредба о допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 

државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2019 

 

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за надзор над применом Споразума 

између Владе и представника штрајкачког одбора Републичког геодетског завода, 

Синдиката ЈОС РГЗ-а и Синдиката Независност РГЗ-а, Службени гласник Републике 

Србије бр. 24/2019 

 

Исправка Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је 

режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2019 

 

Правилник о условима за обављање делатности увоза и извоза репродуктивних ћелија, 

као и начин провере услова квалитета и безбедности, Службени гласник Републике 

Србије бр. 27/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу 

здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2019 

  

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, Службени 

гласник Републике Србије бр. 28/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, Службени 

гласник Републике Србије бр. 28/2019 



 

Правилник о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника 

пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2019 

 

Списак српских стандарда из области медицинских средстава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 28/2019 

 

Листа лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима 

јавног информисања, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете 

за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања на територији Аутономне 

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

15/2019 

 

Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној Покрајини 

Војводини у 2019. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 15/2019 

 

Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној 

Покрајини Војводини у 2019. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 15/2019 

 

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди 

треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова 

становања на територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 16/2019 

 

Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата 

за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2019 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о образовању интерресорних комисија за процену потреба за пружањем 

додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за 

територију Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 20/2019 

 

Програм „Амброзија као здравствени ризик” – мониторинг и сузбијање амброзије са 

неуређених јавних површина на територији града Београда у 2019. години, Службени 

лист Града Београда бр. 14/2019 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о оснивању Академије васпитачко-медицинских струковних студија, Службени 

гласник Републике Србије бр. 26/2019  

 

Одлука о утврђивању споменика „Слобода” на Иришком венцу за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 26/2019 

 

Одлука о утврђивању манастира Свете Варваре на Рељиној градини за споменик 

културе, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2019 

 

Одлука о утврђивању Спомен парка Попина у Штулцу за знаменито место, Службени 

гласник Републике Србије бр. 29/2019 

 

Одлука о утврђивању Споменика са спомен-гробницом стрељаних рањеника на 

Златибору за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2019 

 

Правилник о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских 

послова, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2019 

  

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

Србије бр. 26/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о измени Правилника о критеријумима за суфинансирање набавке машина и 

опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању споменика Мири Траиловић и Јовану Ћирилову, Службени лист 

Града Београда бр. 12/2019 

 

Одлука о подизању споменика – меморијала „Зашто?” погинулим радницима РТС-а у 

НАТО бомбардовању 1999. године, Службени лист Града Београда бр. 12/2019 
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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. Др Драг. Аранђеловић: О миразу, спреми и удомљењу по нашем 
Грађанском законику, Београд: 1912. 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЕОПОЛИТИКА ИДЕНТИТЕТА 

Љубиша Деспотовић 

Сремски Карловци: Каирос, 2017. 
  

2. МАКИЈАВЕЛИ: ВЛАДАР ИЛИ НОВО ПОЛИТИЧКО УМЕЋЕ 

Ив Шарл Зарка, Тјери Менисје 

Београд: Федон, 2017. 
  

3. НАЦИСТИЧКИ МИТ: ДЕКОНСТРУКЦИЈА ХРИШЋАНСТВА 

Жан-Лик Нанси 

Београд: Факултет за медије и комуникације, 2017. 

  

4. ГОВОРИ КОЈИ СУ ПРОМЕНИЛИ СВЕТ 

Београд: Evro Book, 2017. 

  

5. УЗОРИ ХРАБРОСТИ 

Џон Ф. Кенеди 

Београд: Аlbion Books, 2017. 

  

6. СВЕТ У НЕРЕДУ: АМЕРИЧКА СПОЉНА ПОЛИТИКА И КРИЗА СТАРОГ 

ПОРЕТКА 

Ричард Хас 

Београд: Центар за међународну сарадњу и одрживи развој – ЦИРСД, 2017. 

  

7. УМИРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Синиша Корица  

Нови Сад: Прометеј, 2017. 

  

8. SECURITAS RES PUBLICA: КРАТКА ИСТОРИЈА БЕЗБЕДНОСТИ 

Борис Кршев 

Нови Сад: Прометеј, 2017. 

  

9. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ЊЕНЕ ПРОТИВРЕЧНОСТИ: 

АНТИГЛОБАЛИЗАЦИЈА У ТРАМПОВОЈ ЕРИ 

Џозеф Е. Стиглиц 

Београд: Miba Books, 2018. 

  

10. ВАТРА И БЕС: БЕЛА КУЋА ПОД ТРАМПОВОМ УПРАВОМ 

Мајкл Вулф  

Београд: Чаробна књига, 2018. 

  

11. НИЈЕ ДОВОЉНО РЕЋИ НЕ: КАКО ДА СЕ ОДУПРЕМО ТРАМПОВОЈ 

ПОЛИТИЦИ ШОКА И ИЗГРАДИМО СВЕТ КАКАВ НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН 

Наоми Клајн 

Београд: Самиздат Б92, 2018. 

  

12. ПОСЛЕ ЕВРОПЕ 

Иван Крастев 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

 



13. АЛХЕМИЈА ТАЈНИХ МАЈСТОРА МАСОНЕРИЈЕ 

Бојан Тимотијевић 

Београд: AKIA Mali princ, 2018. 

  

14. СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС: НАЦИОНАЛНИ И КУЛТУРНИ 

ИДЕНТИТЕТ КАО ОСНОВА СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА 

Владимир Првуловић 

Нови Сад: Прометеј, 2018. 

  

15. АМЕРИЧКИ ПРЕДСЕДНИК КАО ШЕФ ДИПЛОМАТИЈЕ И ВРХОВНИ 

ЗАПОВЕДНИК: УСТАВНОПРАВНА АНАЛИЗА 

Владимир Микић 

Београд: Службени гласник; Досије студио, 2017. 

  

16. ЏИХАД И СМРТ 

Оливије Роа 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

17. АГОНИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Андрија Чолак 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

18. РАЗБОЈНИЧКА ДРЖАВА: КОСОВО У СВЕТСКОЈ ПОЛИТИЦИ 

Јелена Георгијевна Пономарјова 

Београд: Evro Book, 2017. 

  

19. ЗА СПОРАЗУМ О ДЕМОКРАТИЗАЦИЈИ ЕВРОПЕ 

Стефани Енет  

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

20. АНАТОМИЈА ДРУГЕ СРБИЈЕ 

Маринко М. Вучинић 

Београд: Catena mundi, 2016. 

  

21. ПРОТИВ ДВОСТРУКЕ УЦЕНЕ 

Славој Жижек 

Београд: Лагуна, 2016. 

  

22. ОБОГАЉЕНА АМЕРИКА: КАКО УЧИНИТИ АМЕРИКУ ПОНОВО 

ВЕЛИКОМ 

Доналд Џ. Трамп 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

23. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА: ПОЛИТИЧКО НАСИЉЕ 

НАД ИСТИНОМ И ПРАВОМ 

Александар Секуловић 

Београд: Савез антифашиста Србије; Земун: Мостарт, 2016. 

  

 

 

 

 

 



 

PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Stefani Enet, Toma Piketi, Gijom Sakrist, Antoan Voše: ZA SPORAZUM O 

DEMOKRATIZACIJI EVROPE / Novi Sad: Akademska knjiga, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://dereta.rs/c3316de1-f9be-407c-85c6-5faf29a4d918/Za-sporazum-o-demokratizaciji-

Evrope.aspx#.XMwB2LjNS2A 

 

Kako zaustaviti zapljuskivanje populističkog talasa koje pokušava da poremeti naše 

demokratije? Kako preduprediti raspad Evropske unije? Da bismo raskinuli sa nepodobnim 

ekonomskim politikama, da bismo smanjili stezanje kaiša i izborili se protiv nejednakosti, 

nužno je što pre demokratizovati upravljanje evrozonom. 

Plan sporazuma, predstavljen i komentarisan u ovoj knjizi, koji je sastavio tim pravnika, 

političkih analitičara i ekonomista, a prepravio Benoa Amon (Benoît Hamon), ustanovljuje 

Parlamentarnu skupštinu evrozone koja bi omogućila unapređenje fiskalne i socijalne pravde. 

Sporazum mogu usvojiti zemlje članice evrozone. Tekstu sporazuma prethodi uvod u kojem se 

na pedagoški način iznosi njegova implementacija. Cilj je da se svaki građanin uključi u 

evropsku raspravu, i da različite socijalne i političke snage doprinesu poboljšanju ovog 

projekta, kako bismo izašli iz zle kobi koja nas okružuje. 

 

 

 

2. Siniša Korica: UMIRANJE JUGOSLAVIJE / Novi Sad: Prometej, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://dereta.rs/c0a32ff0-957b-464a-b798-9bae330ed60a/Umiranje-

Jugoslavije.aspx#.XMwC-LjNTZI 

 

U susretu istorijskih i biografskih podataka Siniša Korica nam na orginalan način prikazuje 

razmenu darova između prirodom prelepe Srbije i turbulentnih društvenih procesa u 

sopstvenoj kući koju smo napravili „nasred druma“ između Pacifika i Indijskog okeana. U 

knjizi je reč o poetski obojenom ekonomsko-sociološkom veštačenju duha vremena 

socijalizma, te godina devedesetih, da bi na isti način autor priču završio s dobom 

tranzicijskim. Zakoračio je i u 2017. u kojoj nam otkriva znakove pored puta naše neposredne 

budućnosti. Prošlost, sadašnjost i budućnost je triptih esejističkih reportaža Siniše Korice kao 

neka vrsta lagane lirske šetnje kroz našu noviju istoriju.  

 

Zoran Kolundžija 

 

 

 

 



3. Ljubiša Despotović: GLOBALIZACIJA I GEOPOLITIKA IDENTITETA / Sremski 

Karlovci: Kairos, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://dereta.rs/7d803c51-d00f-4927-a46d-a9aacfd8bf8a/Globalizacija-i-geopolitika-

identiteta.aspx#.XMwEHrjNTZI 

 

U ovoj knjizi, autor je izneo dva glavna tematska kruga problema: prvi je fokusiran na analizu 

uništenja institucionalne strukture i poretka nacionalne države u procesima globalizacije, a 

drugi objašnjava dekonstrukciju identitetskih sadržaja kako onih nacionalnih predznaka, tako i 

versko-konfesionalnog karaktera. 

 

 

 

4. Dejan Mikavica: PREČANSKI SRBI U VELIKOM RATU 1914–1918 / Novi Sad: 

Prometej; Radio-televizija Vojvodine, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.prometej.rs/prodavnica/precanski-srbi-do-sloma-austrougarske/precanski-srbi-u-

velikom-ratu/ 

 

Monografija Prečanski Srbi u Velikom ratu 1914–1918. nastala je kao rezultat višegodišnjeg 

istraživanja autora u arhivama i bibliotekama od Beča i Budimpešte, preko Zagreba, do 

Sremskih Кarlovaca i Beograda. Osnovna ideja je bila da se ova važna tema srpske 

istoriografije što detaljnije izuči i konačno napiše monografija, čitav vek od raspada Dvojne 

monarhije i stvaranje Кraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Mnogobrojni događaji, podaci o 

raseljenim, interniranim, proteranim Srbima, o njihovom učešću u austrougarskoj vojsci ili  

ciljevi ratne politike Dunavske monarhije, tumačeni su često na osnovu sećanja pojedinaca ili 

naknadnih interpretacija u dnevno-političkom kontekstu. Istorijski izvori i arhivska građa u 

velikoj meri su nam pomogli da jasno i precizno sagledamo punu sliku Austro-Ugarske u 

Velikom ratu i posebno Srba u okvirima ove multinacionalne carevine. 

 

iz Predgovora 

 

 

 

5. Dejan Mikavica: SRPSKA VOJVODINA: Od autonomije do prisajedinjenja 1683 – 

1918 / Novi Sad: Prometej; Radio-televizija Vojvodine, 2018., 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/prodavnica/precanski-srbi-do-sloma-

austrougarske/srpska-vojvodina/ 

 

Političko-teritorijalna autonomija Srba okupljenih u okviru Karlovačke mitropolije, svoj 

najveći uspon doživela je proglašenjem Srpske Vojvodine u Sremskim Karlovcima (1848), a 

definitivni sumrak preostale, crkveno-prosvetne autonomije usledio je njenim suspendovanjem 

1912. godine. U ovom periodu su autonomiju vojvođanskih Srba nastojali sačuvati ne samo 

crkveni već i svetovni liberalno-demokratski predstavnici naroda pri čemu su njenu 

konzervativno-privilegijalnu osnovu nastojali preformulisati, u okviru stranačke politike na 

Ugarskom saboru, isticanjem programa arondiranja županija po nacionalnom kriterijumu. 

Srpska Vojvodina je zahvaljujući njima sačuvana ne samo kao deo istorijskog sećanja već i 

kao zasebna ideja državnosti prečanskih Srba u Habzburškoj monarhiji i očuvanja njihovog 

nacionalnog identiteta u vremenu izrazite, institucionalno osmišljene mađarizacije, posle 



preuređenja države na dualističkim osnovama i usvajanje zakona koji su se na autonomiju 

odnosili, na Ugarskom saboru (1868). 

 

 

 

6. Mirko Demić: PUSTOLOVINE BAČKOG OPSENARA / Beograd: Dereta, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://dereta.rs/0f76f985-34b0-48a5-ab97-e67e9045487d/Pustolovine-backog-

opsenara.aspx#.XMwFWLjNTZI 

 

Nagrada „Miroslav Dereta” za 2018. 

  

U romanu Pustolovine bačkog opsenara narator, pedesetogodišnji otpravnik vozova, bavi se 

rekonstrukcijom životopisa mogućeg pretka Dimitrija Vujića, glavnog junaka ove pripovesti, 

neobičnog čoveka, pustolova, karijeriste i lažova s polovine XVIII veka. Posredno, preko 

rekonstruisanja detalja misteriozne i nedovoljno jasne priče o drugom čoveku, narator pravi 

rekapitulaciju vlastitog života, ili bolje reći sopstvenog osećanja života. Na osnovu šturih 

dokumenata i porodičnog predanja, gradi se lik Dimitrija Vujića, bačkog Kazanove i 

avanturiste, s namerom da se razume njegova uloga u dvorskim spletkama po evropskim 

dvorovima na kojima je često zauzimao veoma uticajne položaje. 

Ono što izgleda razdvojeno vremenom, prostorom i karakterom, kako pripovedanje odmiče, 

pokazuje se sve više kao slično, srodno, istovetno. S jedne strane stoje događaji neobičnog 

pretka, a sa druge – bogatstvo emocija i doživljaja, detaljno nijansiranje delikatnog i 

senzitivnog naratorovog sveta, o kome ne saznajemo preko ličnih biografskih podataka, već 

kroz njegov doživljaj samog Vujića. Tako se od naizmenične naracije o prošlosti i sadašnjosti, 

o tuđem i sopstvenom, u ovom raskošnim jezikom ispisanom romanu, formira treći sloj, u 

kome se od događaja jednog i doživljaja drugog života stvara moguća celovitost postojanja. 
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