
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 5 

2019.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно објављује 
Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном информационо-
документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, 
могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
 
Из наше базе која садржи преко 120.000 прописа и преко 481.000 скенираних страна 
службених гласила, за свега неколико минута може се добити како важећи тако и неважећи 
пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као што се може добити и 
телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

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

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

                                  Радмила Тубин-Михајловић, орг. пријема и евиденције захтева корисника 
                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

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

 

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа 

oбјављених у службеним  гласилима Републике 
Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. Листа најчитанијих књига 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 



 

УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис 

Абеби, Драгана Мраовића, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2019   

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Адис Абеби, Александра Ристића, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2019   

 

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

бр. 31/2019  

 

Закон о изменама и допунама Кривичног законика, Службени гласник Републике 

Србије бр. 35/2019  

 

Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 35/2019  

 

Закон о спречавању корупције, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2019  

 

Закон о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 

Службени гласник Републике Србије бр. 35/2019  

 

Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, Службени 

гласник Републике Србије бр. 35/2019  

 

Закон о изменама и допунама Закона о главном граду, Службени гласник Републике 

Србије бр. 37/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о оцењивању професионалних војних лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у 

Министарству унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Уредба о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 34/2019 

  

Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину; Службени гласник Републике 

Србије бр. 30/2019  

 

Одлука о именовању судија Уставног суда, Службени гласник Републике Србије бр. 

30/2019 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Антананариву, Република 

Мадагаскар, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2019 



 

Одлука о избору председника судова, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2019  

 

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

гласник Републике Србије бр. 35/2019  

 

Одлука о образовању Одбора за организацију 141. скупштине Интерпарламентарне 

уније, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за процес 

приступања Републике Србије Европској унији, Службени гласник Републике Србије 

бр. 36/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2019 

 

Одлука о прихватању Извештаја о Косову и Метохији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 37/2019   

 

Одлука о престанку функције председника суда у судовима опште и посебне 

надлежности у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2019   

 

Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке 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. 38/2019 

  

Правилник о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима 

и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2019 

 

Правилник о начину и поступку рада комисија за утврђивање неспособности за 

професионално вршење полицијских послова, Службени гласник Републике Србије бр. 

30/2019 

 

Правилник о спровођењу интерног конкурса за попуњавање радних места полицијских 

службеника у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије 

бр. 30/2019 

 

Правилник о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима 

и мерилима за избор на положаје и извршилачка радна места у Врховном касационом 

суду, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2019  

 

Правилник о изменама Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за 

оцењивање рада судијских помоћника, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2019   

 



Решење о одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Решење о одобравању укидања путног прелаза, Службени гласник Републике Србије бр. 

36/2019 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Мирослава Симуновића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 38/2019 

 

Решење о постављењу на положај заменика директора Управе за заједничке послове 

републичких органа, Мирослава Симуновића, Службени гласник Републике Србије бр. 

38/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 22/2019 

                     

                                                                                                                                               

Службени лист Града Београда 

 

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

лист Града Београда бр. 26/2019 

 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2019  

 

Закон о допуни Закона о буџетском систему, Службени гласник Републике Србије бр. 

31/2019 

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banka Srbija a.d. 

Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по 

задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за 

изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком 

Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, ZUG, 

Швајцарска, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2019 

 

Закон о измени Закона о управљању аеродромима, Службени гласник Републике Србије 

бр. 31/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2019 

 



Закон о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2019 

 

Закон о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне 

регистре, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима 

уписаним у регистар, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2019 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, 

уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2019 

 

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних 

улагања у сектору услуга хотелског смештаја, Службени гласник Републике Србије бр. 

33/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица 

локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2019. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 33/2019 

 

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на 

увоз опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне 

набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019  

 

Уредба о начину рада Националног комитета за безбедност у ваздухопловству, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019  

 

Уредба о проглашењу Строгог резервата природе „Јарешник”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2019  

 

Уредба о проглашењу Споменика природе „Прераст Шупља стена”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2019 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу 

и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 36/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја 

посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 



Уредба о царинским повластицама, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2019 

 

Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине 

на граници, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2019 

 

Уредба о критеријумима за категоризацију јавних путева, Службени гласник Републике 

Србије бр. 38/2019 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за 

набавку опреме у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2019 

 

Одлука о допуни 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. 30/2019 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Програма управљања отпадом, Службени 

гласник Републике Србије бр. 30/2019 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду предлога Стратегије индустријске политике 

Републике Србије од 2021. до 2030. године и за израду предлога Стратегије 

истраживања и иновација за паметне специјализације у Републици Србији RIS3, 

Службени гласник Републике Србије бр. 33/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању 

права на исплату девизне штедње, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских 

испостава, одсека и царинских реферата, Службени гласник Републике Србије бр. 

34/2019 

 

Одлука о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског 

метроа”, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о образовању Радне групе за израду предлога 

Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и за 

израду предлога Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације у 

Републици Србији RIS3, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Одлука о допунама Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код 

дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара 

за прерачунавање динарских износа такси у девизе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 38/2019 

 

Одлука 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. 38/2019 

 

Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће 

спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2020. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2019 



 

Исправка Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2019 

 

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

попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2019 

 

Правилник о измени Правилника о платама и другим примањима запослених у 

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

30/2019 

 

Правилник о елементима јавне железничке инфраструктуре, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2019 

 

Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2019. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 32/2019 

 

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2019 

 

Правилник о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских 

докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за 

планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког 

пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада 

комисија, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2019 

 

Правилник о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2019 

 

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. 33/2019 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних 

резерви нафте и деривата нафте за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 33/2019 

 

Правилник о критеријумима за ослобођење од плаћања накнаде за коришћење 

заштићеног подручја, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Правилник о садржини и форми извештаја о извршеној контроли и оцени стања јавних 

путева, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Правилник о садржини извештаја о саобраћајним незгодама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 34/2019 

 

Правилник о усклађеним износима оствареног месечног прихода домаћинства, као 

услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, Службени гласник Републике 

Србије бр. 34/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за безбедност 

од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 



саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова, Службени 

гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Правилник о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План 

заштите од удеса, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и 

прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, 

меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 35/2019  

 

Правилник о измени и допуни Правилника о подстицајима програмима за 

диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз 

подршку младим пољопривредницима, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2019  

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског 

порекла за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2019  

 

Правилник о изменама Правилника о квалитету јаја, Службени гласник Републике 

Србије бр. 35/2019  

 

Правилник о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и 

листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о 

улову, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2019  

 

Правилник о садржини пројекта заштите и санације животне средине током и после 

коришћења природног ресурса, поступку и условима давања сагласности на пројекат, 

Службени гласник Републике Србије бр. 35/2019  

 

Правилник о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји 

нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса, Службени гласник 

Републике Србије бр. 35/2019  

 

Правилник о измени Правилника о подстицајима програмима за унапређење 

конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз 

подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

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

33/2019 

  

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

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

38/2019 

 

Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 37/2019   

 

Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у 

оквиру одређених граница напона, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2019   

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке 

Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondex Finance, Inc. 

о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода 

клириншког начина плаћања, Службени гласник    Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 5/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у 

Србији, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног 

Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2019 

 

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат 

модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији 

Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), 

између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као 

зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2019 

 

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат 

изградње ауто-пута Е-763, деоница Прељина–Пожега, између Владе Републике Србије, 

коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import 

банке, као зајмодавца, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

6/2019 

 

Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између 

Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Службени гласник Републике Србије 

– Међународни уговори бр. 6/2019 

 

Закон о потврђивању Финансијског уговора – Оквир за јачање отпорности локалне 

инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске 

администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја 

Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике 

Србије и Међународне банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 6/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске 

управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2019 

 



Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму (2018) између Банке за развој Савета 

Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора – унапређење 

инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 6/2019 

 

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије и Министарства за климатске промене и животну 

средину Уједињених Арапских Емирата о ветеринарској сарадњи, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2019 

 

Меморандум о сарадњи између Министарства заштите животне средине Републике 

Србије и Министарства животне средине и енергетике Републике Грчке у области 

заштите животне средине и одрживог развоја, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 6/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на 

пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања 

конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на 

газдинствима у АП Војводини у 2019. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 22/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о оснивању и раду Службе главног урбанисте града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о допунама Одлуке о комуналној полицији, Службени лист Града Београда бр. 

26/2019 

 

Одлука о допуни Одлуке о комуналној инспекцији, Службени лист Града Београда бр. 

26/2019 

 

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

Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за 

територију Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на 

територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на 

територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних 

привремених објеката на територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

26/2019 

 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду, Службени лист Града 

Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и 

рекреационих површина, Службени лист Града Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у Граду 

Београду, Службени лист Града Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту, Службени лист 

Града Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о допунама Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска 

овлашћења, Службени лист Града Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају 

субвенционисану цену комуналних услуга, Службени лист Града Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, Службени лист Града 

Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о оглашавању на територији Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 26/2019 

 

Одлука о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата 

на водном земљишту на територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

26/2019 

 

Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама, Службени 

лист Града Београда бр. 24/2019 

 

Стручно упутство о раду трезора Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

22/2019 

 

Упутство о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката у јавној својини 

Града Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката 

на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и 

утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене, Службени лист Града 

Београда бр. 25/2019  

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2019 

 

Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању 

трошкова рехабилитације корисника пензија за 2019. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2019 



 

Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање за период 1.1–31.12.2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

30/2019 

 

Одлука о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 

36/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању основице доприноса за лица укључена у 

обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2019   

 

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 33/2019 

 

Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне 

средине и здравља становништва, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обустављању и повлачењу, као и о 

техничкој процени медицинског средства на тржишту, Службени гласник Републике 

Србије бр. 37/2019   

 

Правилник о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 37/2019   

 

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, Службени 

гласник Републике Србије бр. 38/2019 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду 

корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 30/2019 

 

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2019 

 

Посебан колективни уговор за државне органе, Службени гласник Републике Србије бр. 

38/2019 

 

Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 38/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о утврђивању римокатоличке цркве Светог Михаела Арканђела са Жупним 

домом у Краљеву за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 

30/2019  

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о Меморијалном центру 

„Старо сајмиште”, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Одлука о оснивању Академије струковних студија Београд, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2019 

 

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

струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и 

високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 

2019/2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

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

струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета 

Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у 

школској 2019/2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

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

студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе 

чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2019 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских 

академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске 

установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Одлука о утврђивању Банатске окућнице у Долову за споменик културе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Одлука о утврђивању старог језгра Беле Цркве за просторну културно-историјску 

целину, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Одлука о оснивању Академије техничко-васпитачких струковних студија, Службени 

гласник Републике Србије бр. 38/2019 

 

Одлука о оснивању Академије струковних студија Јужна Србија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 38/2019 

 

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 

школи, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2019 

 

Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 30/2019 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2019 

 

Правилник о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења 

евиденције за кратке програме студија, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2019 

 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 34/2019 

 

Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2019 

 

Правилник о смештају и исхрани ученика и студената, Службени гласник Републике 

Србије бр. 36/2019 

 

Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2019 

 

Правилник о одмору и додатним активностима студената, Службени гласник Републике 

Србије бр. 36/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању 

ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру, Службени 

гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Правилник о педагошкој норми васпитача и стручног сарадника психолога и педагога у 

дому ученика, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције 

и издавању јавних исправа у основној школи, Службени гласник Републике Србије бр. 

37/2019   

 

Правилник о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2019   

  

Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и 

интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија 

за школску 2019/2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Упутство о методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима 

јавне управе, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2019 

 

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

Србије бр. 34/2019  

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 38/2019 

 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању између Министарства омладине, спорта, културе и 

уметности Гренаде и Министарства омладине и спорта Републике Србије о сарадњи у 

областима омладине и спорта, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 5/2019 

 

Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије, Владе Републике Бугарске, 

Владе Републике Грчке и Владе Румуније о оснивању Иницијалног организационог 

комитета за подношење заједничких кандидатура за Европско првенство у фудбалу 

2028. и Светско првенство у фудбалу 2030. године, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 6/2019 

 

Меморандум о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије 

и Министарства за људске ресурсе Мађарске у областима омладине и спорта, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2019 

 

Меморандум о разумевању о сарадњи у областима омладине и спорта између 

Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства образовања, науке, 

културе и спорта Грузије, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 6/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и 

интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине 

на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2019 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и 

докторских академских студија, који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине 

Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2019 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се 

финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине у високим школама струковних 

студија, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, у школској 2019/2020. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2019 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за април 2019. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 34/2019  

 

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

запосленом, за фебруар 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2019 

 



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

запосленом, за март 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2019 

 

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2019 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2019. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 

 

 

 1. АЛО 

 2. БЛИЦ 

 3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

 4. ВРЕМЕ 

 5. ДАНАС 

 6. ИНФОРМЕР 

 7. КУРИР 

 8. НЕДЕЉНИК 

 9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

12. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

                                   СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 

 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 

 

 

1. ЈЕЗИК ДАНАС 

2. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

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

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 



 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и 
вредне писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну 
вредност. Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична 
издања и друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи 
фондови, овим путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који 
желе да се стручно усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо 
само изводе) могу да се користе само у читаоници библиотеке Управе за 
заједничке послове републичких органа. 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 

 
1. В. Карић: Србија: Опис земље, народа и државе, Београд: 1887. 
 

    2. Др Драг. Аранђеловић: О одговорности државе и чиновника према 
трећим лицима за штету коју чиновник учини у вршењу званичне 
дужности, 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. ПСИХОЛОГИЈА ПОЛИТИЧКИХ ЛИДЕРА 

Лазар Марићевић 

Београд: Центар за примењену психологију, 2015. 
  

2. ЕВРО: КАКО ЗАЈЕДНИЧКА ВАЛУТА УГРОЖАВА БУДУЋНОСТ ЕВРОПЕ 

Џозеф Е. Стиглиц 

Нови Сад: Академска књига, 2016. 
  

3. ДОМИНАНТНА И НЕЖЕЉЕНА ЕЛИТА: БЕЛЕШКЕ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ И 

ПОЛИТИЧКОЈ ЕЛИТИ У СРБИЈИ: (XX–XXI ВЕК) 

Латинка Перовић 

Београд: Дан граф; Нови Сад: Радио-телевизија Војводине, 2016. 

  

4. ШТА ЕВРОПА ЖЕЛИ? 

Срећко Хорват, Славој Жижек  

Београд: Лагуна, 2014. 

  

5. ИЗМЕЂУ КРАЈНОСТИ 

Мухарем Баздуљ 

Београд: Службени гласник, 2015. 

  

6. СМОКВА 

Горан Војновић 

Београд: Ренде, 2017. 

  

7. РАЊИВОСТ: ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ ПРЕОСЕТЉИВОСТИ 

Елејн Арон 

Нови Сад: Психополис институт, 2018. 

  

8. ЧИТАВ ЖИВОТ 

Роберт Зеталер 

Београд: Booka, 2018. 

  

9. ФОРСИРАЊЕ РОМАНА-РЕКЕ 

Дубравка Угрешић 

Београд: Booka, 2018. 

  

10. ГЛАС АНЂЕЛА 

Арналдур Индридасон 

Београд: Booka, 2017. 

  

11. ГРОБНА ТИШИНА 

Арналдур Индридасон 

Београд: Booka, 2017. 

  

12. КАЛЕНДАР МАЈА 

Зоран Ферић 

Београд: Booka, 2018. 



  

13. КУХАЊЕ 

Слађана Перковић 

Београд: Booka, 2018. 

  

14. ЛЕПА МЛАДА ЖЕНА 

Томи Виринга 

Београд: Booka, 2018. 

  

15. МОЧВАРА 

Арналдур Индридасон 

Београд: Booka, 2017. 

  

16. МОЈА БОРБА: 1–5 

Карл Уве Кнаусгор 

Београд: Booka, 2017. 

  

17. МОЈА ГЕНИЈАЛНА ПРИЈАТЕЉИЦА 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

  

18. ПРИЧА О ИЗГУБЉЕНОЈ ДЕВОЈЧИЦИ 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2018. 

  

19. ПРИЧА О НОВОМ ПРЕЗИМЕНУ 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

  

20. ПРИЧА О ОНИМА КОЈИ ОДЛАЗЕ И ОНИМА КОЈИ ОСТАЈУ 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

  

21. НЕЗЕМАЉСКИ ИЗРАЗ ЊЕГОВИХ РУКУ 

Миљенко Јерговић 

Београд: Booka, 2018. 

  

22. ОБРИС 

Рејчел Каск 

Београд: Booka, 2018. 

  

23. ПОЛАЗАК СА СТАНИЦЕ АТОЧА 

Бен Лернер 

Београд: Booka, 2018. 

  

24. РАЗДВОЈЕНОСТ 

Кејти Китамура 

Београд: Booka, 2018. 

  

25. СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ 

Елизабет Страут 

Београд: Booka, 2018. 

  



26. ЖИВОТ БЕЗ КРАЈА 

Фредерик Бегбеде 

Београд: Booka, 2018. 

  

27. АЛЕФ 

Пауло Коељо  

Београд: Лагуна, 2017. 

 

 

  

 



 
 

PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Siniša Kovačević: GODINE VRANA / Beograd: Vukotić media, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/124885_godine_vrana_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Roman „Godine vrana” poznatog dramskog pisca Siniše Kovačevića 

najautentičnije je viđena sudbina Beograda pre jednog veka. Knjiga je 

monumentalni istorijski mozaik u mermeru i raskošna čitanka naše sudbine. 

Vreme je Prvog svetskog rata i prve godine slobode. 

Jezgrovit, raskošan, precizan Kovačevićev rečnik – kao ivice sablji srpskog 

oficira, koje se još vitlaju po srpskim kafanama – ne daju predaha. Idući direktno 

u priču, u komore srca, bez raspevanih uvoda i filozofskih meditacija, čitaocu se 

lako otkrivaju likovi, porodični odnosi, prevare, istine, saloni, spomenici, crkve... 

Sve najbolje što je iskusio u pozorišnom, televizijskom i filmskom 

trodecenijskom trajanju, Siniša Kovačević je sada izneo na sofru i podario slavlje 

čitanja. 

Kovačevićev prvenac „Godine vrana” nije proba, niti zalet, istrčavanje ili 

pokušaj – to je romančina kakva odavno nije poklonjena srpskoj literaturi. 

 

 

2. Dejan Atanacković: LUZITANIJA / Beograd: Besna kobila, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: https://besnakobila.wordpress.com/nasi-autori/519-2/ 

 

Ser Tomas Lipton, putujući kroz okupiranu Srbiju u pratnji Crvenog krsta, 

upoznaje stanovnike i principe utopijske države nastale na tlu beogradske 

psihijatrijske bolnice. Gospodin Teofilović, srpski iseljenik u Njujorku, 

preživljava potapanje prekookeanskog broda, i na svom putu ka Beogradu luta 

rovovima Zapadnog fronta i podzemnim tunelima u koje ga upućuju neobični 

vodiči. Taksidermist u službi Kraljevine Srbije, Vasilije Arnot, pada u nemilost i 

bežeći iz Beograda pred nerazumljivom pretnjom upoznaje se s tajanstvenim 

sadržajima firentinskog Muzeja prirodnih nauka. Sred Balkanskog rata, Nestor, 

mobilisani umetnik, u potrazi za izgubljenom četom, tumara šumama Srbije i 

zakopava deo po deo kostura nepoznate žrtve. Tragajući za nestalim ocem, 

mlada Amerikanka srpskog porekla suočava se sa skrivenom istorijom svoje 

porodice. Isprepletane priče koje čine tkivo romana, priče o putovanjima, 



lutanjima, preobražajima i nestajanjima, stiču se i ukrštaju u sobama, hodnicima i 

dvorištu najmanje države na svetu, zasnovane na najdubljem i 

najneravnopravnijem sukobu – sukobu progresa i ludila. 

 

„Dejan Atanacković strpljivo gradi radnju i vodi čitaoce kroz kompleksne 

hodnike imaginacije. Saramagovskom naracijom ukršta likove i događaje, i 

svakom stranicom dokazuje da iznenađenjima nema kraja. Maestralno baratajući 

apsurdom, stvara svet inverzije normalnosti. Luzitanija je roman o utočištu, gde 

svako može naći svoje mesto i smisao.” 

 

Nikola Dragomirović 

 

Luzitanija, zamišljena kao utopijski roman, u osnovi je priča o beogradskoj 

psihijatrijskoj bolnici tokom Prvog svetskog rata koja se nalazila u zgradi 

poznatoj kao Doktorova kula. Dom za s uma sišavše je tokom okupacije 

zvanično bio van nadležnosti okupatora koji je tu eksteritorijalnost dodelio 

bolnici, po svoj prilici, ne bi li se lišio komplikovanih obaveza. U romanu ta 

minijaturna teritorija postaje parlamentarna republika zasnovana na ukidanju 

neravnopravnosti između lekara i pacijenta, a pre svega na ideji da razum i ludilo 

nisu dve suprotstavljene okolnosti, već da se i razumu i ludilu jednako 

suprotstavlja ljudska glupost. Dok se ludilo vekovima tamniči i kažnjava, glupost 

se oduvek veliča, slavi i ovlašćuje. Na ovim našim prostorima često je sva 

nesreća pripisivana nekakvom urođenom, gotovo poslovičnom ludilu, ali to je 

samo zato što razum i glupost ponekad prave dogovore. 

 

Pacijenti su se utrkivali ko će najpre toj reči smisliti značenje, jer, kako raskošna 

mašta umno obolelih nalaže, ništa u životu ne može da bude samo jedna stvar, a 

da istovremeno ne bude još stotinu drugih. I ako bi nekom palo na pamet da tih 

poslednjih dana septembra 1915, neposredno pre početka bombardovanja, u 

bolnici sprovede anketu sa pitanjem: šta je Luzitanija?, odgovora bi bilo koliko 

stanovnika ove ustanove zajedno. Za neke je to bila reka, za druge drvo, treći su 

je smatrali naslovom neke antičke komedije, četvrti retkom bolešću. Neko ju je 

smatrao ženom, neko pticom, a bilo je i mišljenja da je reč o najdaljem kutku 

hiperborejske zemlje. Tačnije, svako je, bez sumnje, znao da je Luzitanija jedna 

ogromna potonula barka, ali je ujedno svakom bilo jasno da ta barka, na 

mračnom morskom dnu, daleko od pogleda, sada u sebi nosi tu neobičnu 

mogućnost da bude bilo šta. 

 

Tim Besne kobile vam nudi i svoj odgovor: Luzitanija je sada, pre svega, sjajan 

roman prvenac Dejana Atanackovića koji nam je istinska čast da objavimo, pa se 

može reći da njegovim objavljivanjem želimo i sebi da postavimo kriterijum 

vrednosti svih budućih proznih dela koja ćemo objaviti. 

 

 

 



3. Milan Vlajčić: ZVEZDANA PRAŠINA: Eseji i komentari: Mala 

kulturološka svaštara / Beograd: Dereta, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://dereta.rs/be4af88e-392f-4175-bbc5-2d142f5f5bbb/Zvezdana-

prasina.aspx#.XOaVBLjNTZI 

 
Pate li ljudi i dalje od Stendalovog sindroma, da li je sada holivudskim 

glumicama teže nego ranije, zašto smo ožalili Ostoju koji prevozi klavire; zašto 

su danas aktuelne Vlajčićeve uspomene iz vojske, da li bi sreća postojala bez 

nesreće, otkud su baš plavuše postale erotski simbol, odakle eksplozija memoara, 

šta se desilo s filmovima na nitratu, koja je autorova omiljena književna i filmska 

lektira, da li smo dobili svet koji zaslužujemo, kakav je zapravo naš obrazovni 

sistem, šta znači prijateljstvo, koji su Srbi u Nojevoj barci a koji van nje, kako se 

dodeljuju književne nagrade, da li je istina da „glupost ne boli”, zašto je značajna 

pesma „Zelena trava doma mog”? 

 

U svojoj novoj „kulturološkoj svaštari”, Vlajčić se još jednom pokazuje kao 

beskompromisno iskren i bridak komentator današnjice. Između duhovitih 

redova o raznovrsnim pitanjima iz oblasti filma, književnosti, muzike, elitne 

umetnosti i kulture, ulične kulture, naše i svetske kulturne politike, izbija 

autorova subjektivna, ironična ocena života, pohvala jednima, kritika drugima, 

uvek po zasluzi. Prema sopstvenim rečima, autor daje „dijagnozu” kulturi na 

intenzivnoj nezi, na šta samo treba dodati da joj on ovom knjigom pruža i 

reanimaciju. 

 

Tijana Petković 

 

4. Orhan Pamuk: MUZEJ NEVINOSTI / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 

2016. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=1657 

 

Samo nekoliko meseci pošto je objavljen u Turskoj, pred našim čitaocima je, 

među prvima u svetu, jedan od najobimnijih romana Orhana Pamuka. Više od 

sto pedeset likova u osamdeset i tri poglavlja na šest stotina stranica gradi svet 

Istanbula u vremenu od 1975. godine do današnjih dana. 

 

Pamuk u Muzeju nevinosti otvara najraznovrsnije teme – od društvenih tabua do 

neodoljive modernosti i sloboda koje su sedamdesetih osvajali i mladi Istanbulci, 

od metaforičkih muzejskih vrednosti do pregleda zbirki najbizarnijih svetskih 

muzeja, od zapleta kao na filmu do pripovesti o svetu savremene turske 

kinematografije. 



Ipak, jedna se tema izdvaja, i po njoj se ovaj roman razlikuje od drugih 

Pamukovih romana – to je ljubav. Istanbul je pak kao i uvek kad je Pamuk u 

pitanju, nezaobilazna velika pozornica velike priče. 

 

Ulicama istanbulskih četvrti Nišantaš, Čukurdžuma,Taksim, Harbija, Bejoglu, 

često krstari još jedan junak ove knjige – automobil ševrolet iz 1965, koji svojom 

rutom spaja ekskluzivne klubove i musave barove, luksuzne vile i sirotinjske 

periferijske četvrti, bioskopske bašte kojih danas više nema i mesta i scene 

vezane uz turski film i glumce, poslovne četvrti i ćumeze staretinara čudaka. 

No, ovaj roman je pre svega knjiga o vezama među ljudima, opsesijama, 

fetišima, emotivnoj zavisnosti, sakupljanju stvari i uspomena, sećanju i čežnji. U 

osnovi svega stoji fundamentalno pitanje šta je ljubav, zapravo. 

Glavni lik, Kemal, pripadnik visokog društva – zaljubljen je u Fusun, mladu 

devojku iz drugog društvenog miljea. U tragičnom nizu događaja on opsesivno 

sakuplja svaki predmet koji ona dodirne. 

 

Iz te nesvakidašnje opsesije junaka romana rađa se, u realnom vremenu, prostoru 

i životu, i ideja Orhana Pamuka da za roman izgradi muzej. Tako je posle devet 

godina od kupovine stare trospratne kuće u istanbulskom kvartu Čukurdžuma 

1999, istovremeno završeno renoviranje budućeg muzejskog prostora, ali i knjiga 

pod naslovom Muzej nevinosti. Kao što to roman čini na svoj imaginarni način, 

tako i taj muzej ima nameru da na svoj materijalni način sakupi i izloži predmete 

ovog romana. Besplatne ulaznice su priložene! 

Vrlo zanimljiv proces u kom se knjiga transformiše u predmete i obrnuto; knjiga 

u muzej i muzej u knjigu. 

 

Vladislav Bajac 

 

„Moj do sada najnežniji roman, koji iskazuje najviše pažnje i poštovanja prema 

ljudima.” 

 

Orhan Pamuk 

 

5. Pol Oster: 4321 / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4375 

 

„Delo koje započinje pričom o emigrantu Evropljaninu koji na ostrvo Elis stiže 

prvog dana 20. veka, poseduje sve što je potrebno da bude okvalifikovano kao 

veliki američki roman. No Oster ispisuje priču šaljivu i nepredvidljivu, suviše 

ličnu, suviše zasnovanu na sopstvenom iskustvu, da bi se mogla nazvati 

svačijom. Ipak, dovoljno je i samo to što je stvorio roman koji slavi slobodarske 

vrednosti piščeve generacije – od ljubavi prema umetnosti do zalaganja za 

pravdu – u vremenu u kom su obe na udaru.”  

 



Blejk Morison, The Guardian 

 

U mnoštvu velikih narativa, i posledica njihovog delovanja, nalaze se oni manji, 

pojedinačni, jedini bitni jer pripadaju samo nama, nesviklima da život shvatimo 

kao nešto besciljno i nesvrsishodno, kao trajanje trajanja radi. Osterovi junaci, 

svaki od četvorice, svaki s darom, a time i utešnom određenošću, trude se da u 

svojim mladim godinama nađu sebi mesto u onome što će se, iz ne tako daleke 

budućnosti posmatrano, uobličiti u prelomne šezdesete dvadesetog veka. Njihove 

sudbine često nalikuju kuglicama u fliperu koje se nekad vinu i osvetle i ozvuče 

mesto, a nekad se samo suludo sjure u tamu rupe. U Osterovoj narativnoj fizici 

postoje zakoni koje još vredi izučavati. 

 

 

„Jedan od velikih pisaca našeg doba.” – San Francisco Chronicle 

„Nepatvoreni američki original.” – The Boston Globe 

„Savremena američka književnost u svom najboljem izdanju. – The NY Times 

Book Review 

„Najistaknutiji pisac svoje generacije... tačnije, jedini koji može ući u istoriju.” – 

The Spectator 

„Nema sumnje u to da je Pol Oster genije.” – Haruki Murakami 

 

 

6. Nil Gejmen: NORDIJSKA MITOLOGIJA / Beograd: Laguna, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.laguna.rs/n3685_knjiga_nordijska_mitologija_laguna.html 

 

 „Drevna nordijska mitologija i senzibilitet 21. veka – Gejmen još jednom stvara 

čitav žanr za savremenog čitaoca.” 

 

Newsweek 

 

Pripovedački majstor Nil Gejmen predstavlja vam čuvene nordijske mitove u 

novom svetlu. 

Gejmen u drevnoj mitologiji odavno nalazi nadahnuće za maštovite svetove svog 

stvaralaštva. U ovoj knjizi on se vraća na izvorište i prenosi nordijske pripovesti 

u skraćenom i prilagođenom obliku; ove drevne priče čitaju se gotovo kao 

roman. Povest počinje stvaranjem devet svetova iz legende, detaljno se bavi 

doživljajima bogova, patuljaka i divova, i dostiže vrhunac kada nastupi 

Ragnarok, sumrak bogova i ponovno rođenje sveta i ljudi. 

Kroz elegantnu i duhovitu Gejmenovu prozu stičemo uvid u žestoka rivalstva 

između bogova, njihovu lakovernost i ljubav prema obmani, pratimo njihove 

postupke vođene strastima. Gejmen jeste ostao veran mitovima, ali je udahnuo 

nov život Odinu, vrhovnom bogu, mudrom, smelom i lukavom, potom Toru, 



Odinovom sinu, neverovatno snažnom a ipak ne najmudrijem među bogovima, i 

Lokiju, sinu divova, prevarantu i neprevaziđenom spletkarošu. 

 

„Uz malo slobodnije, modernije tumačenje poznatih priča, Gejmen se sladi 

sitnim spletkama bogova koliko i njihovim junačkim delima. U ovim čitljivim, 

prepričanim mitovima, uobrazilja je uvrnuta, stvarna i zlokobna.” 

 

Boston Globe 

 

„Napeto, izuzetno zanimljivo i divno; čuvene priče u novom ruhu. Kada uhvatite 

blistavi ritam ove proze, uživaćete u čitanju i nećete želeti da stanete, opčinjeni 

Gejmenovim veštim pripovedanjem.”  

 

Washington Post 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД АПРИЛ–МАЈ  2019. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. КАД ЈЕ НИЧЕ ПЛАКАО 

Ирвин Јалом 

Београд: Плато, 2001. 

 

   

2. КАКО БИТИ УВЕК У ПРАВУ: ЕЛЕМЕНТИ 

ЕРИСТИКЕ  

Артур Шопенхауер 

Београд: Службени гласник, 2015. 

 

   

3. ЛЕЧЕЊЕ ШОПЕНХАУЕРОМ 

Ирвин Јалом 

Београд: Плато, 2007. 

 

   

4. СУНЦЕ ОВОГ ДАНА: ПИСМО АНДРИЋУ 

Владимир Пиштало 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

 

   

5. УДВОЈЕ 

Николас Спаркс  

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

6. БОГУ ИЗА ЛЕЂА: ПУТОВАЊЕ СРПСКЕ ЛЕКАРКЕ 

КРОЗ ДВА СВЕТСКА РАТА И ДОБА КОМУНИЗМА 

НА БАЛКАНУ 

Мики Кнежевић 

Београд: Чигоја штампа: М. Кнежевић, 2018. 

 

   

7. ДНЕВНИ РЕД: ХРОНИКА 

Ерик Вијар 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

 

   

8. КЊИГА ИЗГУБЉЕНОГ И НАЂЕНОГ 

Луси Фоли 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

9. РАЗГОВОРИ СА ПРИЈАТЕЉИМА 

Сали Руни 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

 

   

10.  ТРН У ГРУДИМА: 1. И 2. ДЕО 

Колин Мекалоу 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

 

 

 

 


