
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 9 

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 Украјини, Радета Булатовића, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Мјанмарској Унији, Миодрага Николина, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Сједињеним Мексичким Државама, Горана Мешића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Румунији, Бранка Бранковића, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2019  

  

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Холандији, Ксеније Миленковић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2019  

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Бугарској, Жељка Јовића, Службени гласник Републике Србије бр. 

65/2019  

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Швајцарској Конфедерацији, Горана Брадића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2019  

  

Уредба о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података 

садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од 

значаја за вођење Централног регистра становништва, Службени гласник Републике 

Србије бр. 68/2019  

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2019 

   

Одлука о оснивању Тела за координацију послова и усмеравање активности у вези са 

учешћем Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2019 

 

Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност 

и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и 

праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2019 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за 

европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска 

права у координацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење 

изборног процеса, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2019  

 



Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 67/2019  

 

Одлука о броју судија поротника у судовима, Службени гласник Републике Србије бр. 

67/2019  

 

Одлука о образовању Радне групе за верификацију јединственог бирачког списка, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2019 

  

Правилник о начину уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу 

Регистра, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

Правилник о начину вођења евиденције и пруженој бесплатној правној помоћи и 

бесплатној правној подршци, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

Правилник о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне 

правне помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

Правилник о организацији и начину спровођења обуке за примену Закона о бесплатној 

правној помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

Правилник о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

Правилник о начину вођења евиденције органа јавне управе јединице локалне 

самоуправе о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне 

подршке, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Цириху, Швајцарска 

Конфедерација, Зорана Јеремића, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

Закључак Владе 05 број 013-9473/2019, којим се указује свим члановима Владе, 

државним секретарима, директорима посебних организација, директорима служби 

Владе и свим другим државним службеницима на положају, директорима и другим 

руководиоцима у јавним предузећима и јавним установама, функционерима у органима 

територијалне аутономије и локалне самоуправе да у периоду од расписивања до 

окончања избора, у смислу члана 29. ст. 2–4. Закона о Агецији за борбу против 

корупције, функционер не може да користи јавне скупове на којима учествује и сусрете 

које има у својству функционера за промоцију политичких странака, односно 

политичких субјеката, као и да функционер не може да користи јавне ресурсе за 

промоцију политичких странака, односно политичких субјеката, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2019  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2019 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Суринама о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, 

дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Доминиканске 

Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2019 

 

Административни споразум у области реформе јавне управе, управљања људским 

ресурсима и стручног усавршавања у јавној управи између министра државне управе и 

локалне самоуправе Републике Србије и министра за послове јавне управе и јавне 

рачуне Републике Француске, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 10/2019 

 

Меморандум о сарадњи између Министарства правде Републике Србије, 

Јавнобележничке коморе Србије и Високог савета јавног бележништва Републике 

Француске, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине  

 

Правилник о управи у Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2019 

 

                                                                                                                                       

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких 

производа, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2019 

 

Аутентично тумачење одредбе члана 2. Закона о потврђивању Уговора о изменама и 

допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 

81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (Службени 

гласник РС – Међународни уговори, број 11/17), Службени гласник Републике Србије 

бр. 67/2019  

  

Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног 

простора, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2019  

 

Уредба о правилима о обрачунавању надокнаде за обавезу јавног превоза у 

железничком саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма мера у случају када је угрожена сигурност снабдевања 

енергијом и енергентима – Кризни план, Службени гласник Републике Србије бр. 

63/2019 

 

Уредба о начину остваривања сарадње у погледу успостављања и организације 

међународних теретних коридора за конкурентни превоз робе и утврђивање правила за 



одабир, организацију, управљање и индикативно планирање улагања у теретне 

коридоре, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2019 

 

Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечје недеље” 

у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2019 

 

Уредба о измени Уредбе о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних 

материја у земљишту, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2019 

 

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

централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2019 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 65/2019  

 

Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга које спроводе 

акредитоване регионалне развојне агенције у 2019. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2019  

 

Уредба о измени Уредбе о одређивању међународних и међудржавних водних путева, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

Уредба о измени Уредбе о категоризацији међународних и међудржавних водних 

путева, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

Уредба о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за 

паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2019  

 

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

у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2019 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о платама полицијских службеника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина 

акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре 

истека рока на који је издата, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2019 

  

Одлука о образовању Координационог тела за праћење спровођења Програма за 

поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019–

2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2019 

 

Одлука о образовању Посебне радне групе за дигитализацију административних поступака 

у оквиру спровођења Програма за поједностављење административних поступака и 

регулативе „е-Папир” за период 2019–2021. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 64/2019  

 

Одлука о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују 

и продају на девизном тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2019  

 

Одлука о допунама Одлуке о системима управљања и унутрашњих контрола платних 

институција и институција електронског новца и о заштити новчаних средстава 



корисника платних услуга и ималаца електронског новца, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2019  

 

Одлука о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских 

делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2019 

 

Одлука о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета 

страних инвеститора, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019 

  

Одлука о изменама Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, 

царинских испостава, одсека и царинских реферата, Службени гласник Републике 

Србије бр. 69/2019 

 

Правилник о процени утицаја пута на безбедност саобраћаја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2019 

 

Правилник о измени Правилника о категоризацији водних путева за пловидбу пловила 

за рекреацију, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите 

животиња за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2019 

 

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

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2019  

 

Правилник о начину означавања и евиденције јавних путева, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2019  

 

Правилник о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2019  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције 

у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 67/2019  

 

Правилник о утврђивању плана вађења речних наноса, Службени гласник Републике 

Србије бр. 67/2019  

 

Правилник о измени и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

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. 68/2019  

 

Правилник о изменама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у 

оквиру консолидованог рачуна трезора, Службени гласник Републике Србије бр. 

68/2019  

 

Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације 

земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг 

земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  



Правилник о начину утврђивања деоница највећег ризика и идентификације и 

рангирања опасних места, саставу стручног тима за мапирање ризика и условима за 

чланове тог тима, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2019  

 

Правилник о измени Правилника о категоризацији државних водних путева, Службени 

гласник Републике Србије бр. 68/2019  

  

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним 

железничким превозима (COTIF), које су наведене у Додатку Ц – Правилник о 

међународном железничком превозу опасне робе (RID) 2019, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2019 

 

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о 

сарадњи у области биљног карантина, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 10/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине 

за 2019. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2019 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о 

Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне 

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

бр. 40/2019 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 40/2019 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о 

Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на 

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

Покрајине Војводине бр. 40/2019 

 

Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације 

система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 

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

Војводине бр. 41/2019 

 

Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП 

Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и 

информационог друштва за 2019. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 41/2019 

 



Препорука о утврђивању мера за отклањање штете која се наноси екосистемима услед 

неодрживог коришћења и бацања производа израђених од пластике, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2019   

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом, Службени лист 

Града Београда бр. 71/2019 

 

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

74/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде, 

Службени лист Града Београда бр. 74/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на 

месту продаје роба и услуга, Службени лист Града Београда бр. 74/2019 

 

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја 

седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX), Службени лист 

Града Београда бр. 74/2019 

 

Одлука о изради Генералног урбанистичког плана Београда 2041, Службени лист Града 

Београда бр. 74/2019 

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, 

градска општина Стари град, Службени лист Града Београда бр. 74/2019 

 

Одлука о усвајању концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности 

јавног превоза путника на ноћним линијама на територији града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 74/2019 

 

Одлука о усвајању Плана за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и 

рециклажу у периоду 2019–2029. године за територију градске општине Стари град – I 

фаза са Планом, Службени лист Града Београда бр. 76/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању комуналним, инертним и 

неопасним отпадом, Службени лист Града Београда бр. 78/2019 

 

Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа, ознака 

и ценовника, Службени лист Града Београда бр. 69/2019 

 

Решење о допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени лист Града Београда 

бр. 72/2019 

 

Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – 

пешачке зоне, Службени лист Града Београда бр. 73/2019 

 

Решење о режиму саобраћаја теретних, запрежних и возила за снабдевање на територији 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 73/2019 

 



Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Београда, Службени лист Града Београда бр. 71/2019 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о допуни Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о радном времену, одморима и одсуствима 

професионалних војних лица, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2019  

 

Уредба о изменама Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2019 

 

Одлука о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2019 

 

Одлука о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2020. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 65/2019  

 

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. 

69/2019 

 

Правилник о начину и условима за обављање послова добијања, тестирања, обраде, 

очувања, складиштења и дистрибуције људских ћелија и ткива, условима у погледу 

кадра, простора, опреме, система квалитета и другим условима које морају испуњавати 

здравствене установе, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2019 

 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и кадра за рад регистра 

давалаца матичних ћелија хематопоезе, Службени гласник Републике Србије бр. 

63/2019 

 

Правилник о садржају и облику обрасца пристанка и садржају обрасца опозива 

пристанка живог даваоца људских ћелија и ткива, Службени гласник Републике Србије 

бр. 63/2019 

 

Правилник о садржају обрасца писменог пристанка примаоца за примену људских 

ћелија и ткива, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2019 

 

Правилник о ближим условима и начину обављања увоза и извоза људских ћелија и 

ткива, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2019 



Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 

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

гласник Републике Србије бр. 63/2019 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

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

65/2019  

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о дуалном моделу студија у високом образовању, Службени гласник Републике 

Србије бр. 66/2019 

 

Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација, 

Службени гласник Републике Србије бр. 66/2019 

 

Закон о измени и допуни Закона о патентима, Службени гласник Републике Србије бр. 

66/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о ауторским и сродним правима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 66/2019 

 

Закон о изменама Закона о високом образовању, Службени гласник Републике Србије 

бр. 67/2019  

 

Уредба о изменама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним 

наградама, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2019  

 

Одлука о оснивању Академије струковних студија Шумадија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2019 

 

Одлука о оснивању Академије техничких струковних студија Београд, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2019 

 

Одлука о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке 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. 62/2019 

 

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

програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају 

из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република 

Србија у школској 2019/2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2019 

 

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

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



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

години, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2019 

 

Одлука о оснивању Академије струковних студија Западна Србија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Образовно-културног центра „Вук Караџић”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2019 

 

Одлука о утврђивању зграде Гимназије у Чачку за споменик културе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2019  

 

Одлука о утврђивању куће Јосифа Шојата у Београду за споменик културе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2019  

Одлука о утврђивању зграде „Хемпро” на Теразијама у Београду за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 65/2019  

  

Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и 

начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 63/2019 

 

Правилник о стипендијама за студенте који се образују за обављање недостајућих 

занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2019  

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2019 

 

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

Србије бр. 64/2019 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2019  

 

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

Србије бр. 65/2019  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  

 

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о узајамном признавању 

државно признатих јавних исправа о стеченом нивоу образовања издатих у Републици 

Србији и Мађарској, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

10/2019 

 

Споразум о заједничким активностима у области осигурања квалитета и признавању 

акредитација у високом образовању (између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије и Министарства за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво Републике Српске), Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2019 

 

Споразум о сарадњи у области наставе француског језика у образовно-васпитним 

установама Републике Србије (између Министарства просвете, науке и технолошког 



развоја Републике Србије и Француске амбасаде у Србији), Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о критеријумима за учешће у програму подстицања научноистраживачких 

организација и привреде, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 37/2019 

 

Правилник о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији 

АП Војводине за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2019 

 

 

Службени лист Града Београда  

 

Одлука о премештању споменика „Жртвама рата и браниоцима отаџбине 1990–1999”, 

Службени лист Града Београда бр. 74/2019 

 

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда о евидентирању 

добра које ужива претходну заштиту: околина споменика културе Старо сајмиште – 

логор Гестапоа, блок 17 – између споменика културе, Земунског пута и Булевара 

Михајла Пупина (општина Нови Београд), Службени лист Града Београда бр. 78/2019 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

бр. 65/2019  

 

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

запосленом, за јул 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

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

71/2019 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2019. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

 1. АЛО 

 2. БЛИЦ 

 3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

 4. ВРЕМЕ 

 5. ДАНАС 

 6. ИНФОРМЕР 

 7. КУРИР 

 8. НЕДЕЉНИК 

 9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

12. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

                                   СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

1. ЈЕЗИК ДАНАС 

2. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

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

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



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

 
    1. В. Карић: Србија: Опис земље, народа и државе, Београд: 1887. 
 
    2. Закон о сузбијању скупоће, донет 30. децембра 1921. године: Београд, 
1922. 
 
    3. Закон о становима, донет 30. децембра 1921. године, Београд: 1922. 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
 

 

 

 

 























































 













































 
 



 
 

4 
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МИТА: ФИНАНСИЈЕ И ОТПОР ОКУПАТОРУ У СРБИЈИ И 

ЈУГОСЛАВИЈИ 1941–1945 

Милош Тимотијевић 

Београд: Службени гласник, 2018. 
  

2. ИСЛАМСКО БАНКАРСТВО: ТЕОРИЈА И ПРАКСА 

Жељко Радовановић 
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5. СТАРА СРБИЈА И АЛБАНИЈА: ЗАБЕЛЕШКЕ И ПУТОВАЊА 

Иван Степанович Јастребов  

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

6. ПОЛИТИКА ЗА ДЕЦУ 

Јована Папан 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

7. ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НОВОГ ЗУП-a: СПОРНА ПИТАЊА И 

ОДГОВОРИ: АНАЛИЗА И КОМЕНТАР НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ОТВОРЕНИХ 

ПИТАЊА ПРАКТИЧНЕ ПРИМЕНЕ НОВОГ ЗАКОНА О ОПШТЕМ 

УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 

Стеван Лилић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

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

ЦАРСТВА: (780–1025)  

Бојана Крсмановић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

9. НОВА РЕЛИГИЈСКА СВЕСТ И ДРУШТВЕНА СТВАРНОСТ 

Николај Берђајев 

Београд: БРИМО, 2001. 

  

10. СТУБ И ТВРЂАВА ИСТИНЕ: OГЛЕД О ПРАВОСЛАВНОЈ ТЕОДИЦЕЈИ У 

ДВАНАЕСТ ПИСАМА 

Павле Флоренски  

Београд: Логос; Ант, 2008. 

  

11. МЕШАВИНАР 

Александар Добријевић 

Београд: Лом, 2018. 

  

 

 



12. ОТИСАК ИСТОКА И ЗАПАДА: ПУТОПИСИ 

Станислав Краков 

Београд: Пешић и синови, 2016. 

  

13. ПЛАВА КАПИЈА: КРОНИКА КРОНИКЕ 

Радован Бели Марковић 
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14. СРЕБРНА МАГЛА ПАДА 

Срђан Срдић 

Кикинда: Партизанска књига, 2017. 

  

15. СТИД 

Сантјаго Ронкаљоло 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

  

16. ТУЦАЊЕ КАМЕНА 

Клеменс Мајер 

Београд: Радни сто, 2017. 
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Антонија Сузан Бајат 

Београд: IPS Media; Просвета, 2009. 
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Београд: Агноста, 2018. 

  

19. СУСРЕТИ У ПРОШЛОСТИ 

Марија Манојловић 

Београд: Агноста, 2018. 
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Ју Несбе 
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23. ЗАЧАРАНА УЧИОНИЦА 
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Бјанка Пицорно 

Београд: Одисеја, 2018. 
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Робин Скинер и Џон Клиз 

Београд: Одисеја, 2014. 
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Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, 

Институт за теолошка истраживања; Логос, 2011. 
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32. ОРАХОВА ЉУСКА 
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Милан Трипковић 
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PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Manuel Kastel: MREŽE REVOLTA I NADE: Društveni pokreti u doba interneta / 

Beograd: Službeni glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/мреже-револта-и-наде 

 

U knjizi Mreže revolta i nade predstavljena su istraživanja novih formi društvenih pokreta i 

protesta koji se danas javljaju u svetu, od arapskih pobuna do pokreta indignada (ogorčenih) u 

Španiji, te od pokreta „Okupiraj Volstrit“ do društvenih protesta u Turskoj, Brazilu i drugim 

državama. Dok se ovi i slični društveni pokreti razlikuju na mnogo načina, postoji nešto što im 

je zajedničko: svi su neodvojivo isprepletani sa stvaranjem autonomnih komunikacionih mreža 

zasnovanih na internetu i bežičnoj tehnologiji. 

 

Hiljadu reči je malo da se iskaže bogatstvo ovog neverovatno tačnog prikaza današnjih 

pokreta. 

 

American Journal of Sociology 

 

Neophodna knjiga za one koji su zainteresovani za način na koji društveni pokreti 

komuniciraju u umreženom društvu kako bi shvatili promene socijalnih vrednosti koje tako 

nastaju. 

 

International Journal of Public Opinion Research 

 

 

 

2. Priredio Uroš Ječmenica: ZLATNI PRAH: Antologija anegdota o znamenitim 

ličnostima / Beograd: Službeni glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/посебна-издања/посебна-издања/златни-прах 

 

Čoveku ne možemo da zavirimo u dušu, ali u duh možemo – kroz anegdote, priče o tome kako 

je duh pobedio vreme, tugu, zavist, ljubomoru... ljude, postajući veći i stvarniji od života. 

Anegdota je koncentrovan karakter jedne ličnosti, način na koji govori, obrazac po kojem 

misli. Nema kraće i efektnije prozne forme u kojoj možemo da vidimo sve: vreme i čoveka u 

vremenu i među drugim ljudima. Ono što ostaje posle života, po čemu nas pamte i zbog čega 

nas spominju. Ovo nisu priče o duhu, već je duh ispričao priče o ljudima. 

 

 

 

3. Vule Žurić: DVANAESTI IGRAČ: Članci i eseji / Beograd: Službeni glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/дванаести-играч 

 

Vule Žurić, jedan od najplodnijih savremenih srpskih prozaista, kao i mnoge njegove kolege, 

ogleda se i u drugim žanrovima. Jedan od njih je esejistika, kojoj, opet, za razliku od brojnih 

kolega, pristupa dosledno svom osnovnom pozivu. On obrađuje različite fenomene, od kojih 

mnogi, barem na prvi pogled, sa književnošću nemaju neposredne veze. Ali sve te teme Žurić 



posmatra i tretira isključivo kao književnik. Članici i eseji sabrani u ovoj knjizi najbolje 

svedoče o takvoj posvećenosti i doslednosti. 

 

 

 

4. Milovan Danojlić: PISMA BEZ ADRESE 3 / Beograd: Službeni glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/писма-без-адресе-3 

 

Tako je kod nas, a ni u svetu nije veselije. Demokratija, sloboda medija, ljudska prava... 

Nesrećne reči, prinuđene da izražavaju ono što ne sadrže i u šta ne veruju. Reči su u težem 

položaju od obespravljenih i porobljenih ljudi: surovo eksploatisane od moćnika, u 

nemogućnosti da se brane, iznakažene po proročanstvu iz Orvelovih romana. Кatastrofalno 

stanje u Iraku, Avganistanu, Libiji i Siriji ishod je borbe za uvođenje demokratije, što na 

upravo održanoj konferenciji u Londonu niko ne reče. 

 

Iskušenje bekstva je trajni izazov ljudske vrste. Svako bi, kad bi imao kud. Tom zovu ne valja 

davati konkretne povode i racionalna opravdanja. Pogonska snaga najnovije bežanije je očaj. 

Još jedan veliki pesnik, Helderlin(1770–1843), u romanu Hiperion, ovako slika položaj 

zemaljskog sužnja: „Blago onome u koga jedna stvarna, živa zemlja uliva radost i hrabrost. 

Što se mene tiče, kad mi pomenu moju otadžbinu, kao da me gurnu u kaljugu, a iznad glave mi 

se zatvori poklopac mrtvačkog sanduka”. 

 

Кroz Evropu se vuku preživeli leševi, sa mrtvačkim kovčezima na ramenima. 

 

Milovan Danojlić 

 

Кnjiževna nagrada „Grigorije Božović” za 2018. 

 

5. Dragan Velikić: BRATSTVO PO MRLJI: Hronika našeg odustajanja / Beograd: 

Laguna, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.laguna.rs/n3813_knjiga_bratstvo_po_mrlji_laguna.html 

  

„Laž, manipulacija, pretnja i korupcija – četiri jahača srpske apokalipse!” 

 

Koliko god situacija bila beznadežna, na svakom pojedincu je da odluči da li će zauvek ostati 

zatočenik ludila, ili će pokušati da nešto promeni na sebi. Za početak iskoračiti iz prvog lica 

množine. Da bi se to desilo, potrebno je pribeći mentalnoj radnji koja se zove: razmišljanje. 

Tako se polako stvara ličnost. Ona obitava u prvom licu jednine. 

 

Spreman da okom kolumniste secira socijalne, moralne, kulturne, političke i druge prilike i 

neprilike u društvu i „dostignuća” vladajuće elite, Dragan Velikić ovim malim esejima postiže 

ono što ne može kao pisac: da angažovano i neuvijeno ukaže na svakodnevne bolesne pojave 

već godinama prisutne u zemlji Srbiji. On pritom ne zaobilazi ni „kontroverzne biznismene” i 

„žestoke momke” koji iza kulisa vuku konce političke igre, ni brojne neprirodne i zdravom 

razumu neprihvatljive postupke lokalnih moćnika i estradnih veličina, ni „mračne figure 

srpske i jugoslovenske istorije koje više od jednog veka indukuju sukobe”, ni obezvređene 



medije i primitivne, bezobzirne, bahate i zaluđene pojedince i njihovo javno delovanje, ni 

afere i skandale koji ostaju bez epiloga i odgovarajuće društvene reakcije. 

 

Knjiga stida i opomena. 

 

„Među kolumnistima, tim novodobnim epigramistima, s kraja dvadesetog i početka dvadeset i 

prvog vijeka, Dragan Velikić zauzet će vrlo istaknuto mjesto, već i po tome što je bio ustrajan 

u nastojanju da u vremenu općeg prostaštva preodgoji i prevaspita jedan totalno zadivljali, 

zapušteni, propadanju gotovo sasvim prepušteni svijet.” 

 

Miljenko Jergović 

 

 

 

6. Miljenko Jergović: AUTOBUS ZA VAVILON: Knjige, slike i muzika jedne iščezle 

zemlje / Beograd: Službeni glasnik, 2018. 

 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/аутобус-за-вавилон 

 

Кomparativna proučavanja u južnoslovenskom kulturnom prostoru (dakle, posle raspada druge 

Jugoslavije, tj. SFRJ) postaju neobično važna i u međunarodnim razmerama. Čini nam se da je 

problem veza (kulturnih, umetničkih, naročito književnih) odgovornije, savesnije, sasvim 

otvoreno, bez predrasuda, isključivosti, podozrenja, sumnjičavosti – moguće sveobuhvatnije 

istraživati baš u sredinama u kojima su te veze bile bitne, i te kako životne, dominantne. 

Možda je pitanje stvaralačkih veza na relaciji Srbi i Hrvati, i obrnuto, nešto što bi na 

nepristrasan način razrešilo mnoge dileme koje su već stvar i istorijske i političke prošlosti. 

Naravno, i sve ostale kulture u dodiru i suprotstavljanjima u bivšoj Jugoslaviji deo su 

istraživačkog koncepta ove kolekcije. 

 

 

https://www.delfi.rs/knjige/118311_autobus_za_vavilon_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Jergovićev stvaralački rukopis na stranicama hrvatskog Jutarnjeg lista jeste svojevrsna strast 

čitanja različitih umetničkih rukopisa-tekstova svojstvena samo njemu na prostorima bivših 

jugoslovenskih kultura.  

I po tome je svojevrsni novi vinaverovski duh-projekat, jer Jergovićevo pisanje o različitim 

tipovima umetnosti podseća na Vinaverovo čudesno Beogradsko ogledalo. Dakle, Jergović je 

novi južnoslovenski vinaverovski duh, čiji esejistički rukopis ima onu živost i dinamiku koja 

se na ovim prostorima ne može, niti sme zanemariti... 

 

Autobus za Vavilon je zasigurno najuzbudljivija slika onog najvrednijeg stvaranog u proteklih 

nekoliko godina.  
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ЗА ПЕРИОД АВГУСТ–СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

 

 

1. СТАКЛЕНА КУПОЛА 

Жозе Сарамаго 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

2. ОКЛОПНО СРЦЕ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

3. ГОДИНЕ ВРАНА 

Синиша Ковачевић 

Београд: Вукотић медиа, 2018. 

 

   

4. АЛЕКСАНДАР ОД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Вук Драшковић 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

5. АВАНТУРЕ НЕВАЉАЛЕ ДЕВОЈЧИЦЕ 

Марио Варгас Љоса 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

6. КРВ И САПУНИЦА 

Младен Марковић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

7. ЗЕЛЕНА КУЋА 

Марио Варгас Љоса 

Београд: Лагуна, 2011. 

 

   

8. ЧОВЕК ПО ИМЕНУ УВЕ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

9. ЗИД ТАЈНИ 

Љиљана Шарац 

Београд: Evro Book, 2018. 

 

   

10.  МОЈА ГЕНИЈАЛНА ПРИЈАТЕЉИЦА 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

 

 

 

 


