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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 130.000 прописа и преко пола милиона скенираних страна 
службених гласила, за свега неколико минута може се добити како важећи тако и неважећи 
пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као што се може добити и 
телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

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

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

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

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

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за изузетне заслуге у 

развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између 

Републике Србије и Кнежевине Монако, Његовом светлом величанству, кнезу Алберту 

II од Монака, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Молдавији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Букурешту, 

Бранка Бранковића, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

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

Букурешту, Стефана Томашевића, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Никарагви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику, 

Горана Мешића, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Никарагви, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад 

Мексику, Татјане Цонић, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2020 

 

Закон о министарствима, Службени гласник Републике Србије бр. 128/2020 

 

Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Државног 

већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 119/2020 

 

Одлука о предлогу кандидата за председника Владе Републике Србије, Ане Брнабић, 

Службени гласник Републике Србије бр. 121/2020   

 

Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог 

савета судства из редова судија, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2020 

 

Одлука о изборним радњама и роковима за спровођење поступка предлагања кандидата 

за изборне чланове Високог савета судства из реда судија, Службени гласник Републике 

Србије бр. 122/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за верификацију јединственог 

бирачког списка, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2020 

 

Одлука о избору председника Народне скупштине, Ивице Дачића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 125/2020 

 

Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине, Муамера Зукорлића, 

Марије Јевђић, Елвире Ковач, Стефана Кркобабића, др Владимира Орлића и Радована 

Тврдишића, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2020 

 



Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине, Вељка Одаловића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 125/2020 

 

Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2020 

 

Одлука о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике 

Србије, Срђана Смиљанића и Бранка Маринковића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 126/2020 

 

Одлука председника Владе Ане Брнабић, којом се председник Владе овлашћује да врши 

овлашћења министра спољних послова од 22. октобра 2020. године до избора новог 

министра спољних послова, Службени гласник Републике Србије бр. 128/2020 

 

Одлука о избору Владе: Ана Брнабић, председница Владе, Бранко Ружић, први 

потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја, Бранислав 

Недимовић, потпредседник Владе и министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, проф. др Зорана Михајловић, потпредседница Владе и министарка 

рударства и енергетике, Небојша Стефановић, потпредседник Владе и министар 

одбране, Маја Гојковић, потпредседница Владе и министарка културе и информисања, 

Синиша Мали, министар финансија, Анђелка Атанасковић, министарка привреде, Ирена 

Вујовић, министарка заштите животне средине, Томислав Момировић, министар 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Татјана Матић, министарка трговине, 

туризма и телекомуникација, Маја Поповић, министарка правде, Марија Обрадовић, 

министарка државне управе и локалне самоуправе, Гордана Чомић, министарка за 

људска и мањинска права и друштвени дијалог, Александар Вулин, министар 

унутрашњих послова, Никола Селаковић, министар спољних послова, Јадранка 

Јоксимовић, министарка за европске интеграције, др Златибор Лончар, министар 

здравља, проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања, Ратко Дмитровић, министар за бригу о породици и демографију, 

Вања Удовичић, министар омладине и спорта, Милан Кркобабић, министар за бригу о 

селу, Ненад Поповић, министар без портфеља и Новица Тончев, министар без 

портфеља, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2020 

 

Одлука о престанку функције генералног секретара председника Републике, Николи 

Селаковићу, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2020 

 

Одлука о именовању генералног секретара председника Републике, Сузане Пауновић, 

Службени гласник Републике Србије бр. 130/2020 

 

Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких 

места у Народној скупштини, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2020 

 

Упутство за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог 

савета судства из реда судија, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2020 

 

Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Александру Ребићу, Службени гласник Републике Србије 

бр. 122/2020 

 

Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Мирјани Радоњић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 122/2020 



 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Оливере Дурлевић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 122/2020 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Милана Крстића, Службени гласник Републике Србије бр. 

122/2020 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Ане Пантелић, Службени гласник Републике Србије бр. 

122/2020 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Александра Ребића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 122/2020 

 

Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Минхену, Савезна 

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

123/2020 

Решење о разрешењу генералног секретара Владе, Новака Недића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 131/2020 

 

Решење о постављењу генералног секретара Владе, Новака Недића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 131/2020 

 

Правила о раду бирачких одбора за спровођење поступка предлагања кандидата за 

изборне чланове Високог савета судства из реда судија, Службени гласник Републике 

Србије бр. 122/2020 

 

                                                                           

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која 

је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства 

поплава и града у мају и јуну 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

120/2020 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре 

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

надлежности јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 

120/2020 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне 

намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, 

оштећених или порушених услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 120/2020 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о управљању ваздушним простором, Службени 

гласник Републике Србије бр. 120/2020 



Уредба о обавезама субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама у поступку израде Регистра ризика од катастрофа, начину 

израде Регистра ризика од катастрофа и уносу података, Службени гласник Републике 

Србије бр. 122/2020 

 

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, 

односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних 

предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 

Службени гласник Републике Србије бр. 123/2020 

 

Уредба о реализацији поступка наплате потраживања којима у име и за рачун 

Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине управља и располаже Агенција за 

осигурање депозита, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2020 

 

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

у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Новом Саду, Службени 

гласник Републике Србије бр. 123/2020 

 

Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз 

докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди 

проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике 

Србије бр. 126/2020 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености 

државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог 

епидемијом заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 

126/2020 

 

Уредба о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи 

ради отклањања штетних последица проурокованих епидемијом заразне болести 

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке 

пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у 

отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о непокретностима за репрезентативне потребе Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2020 

 

Одлука о допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему и организовање 

наградне игре, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2020 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење спровођења Програма подстицања 

запошљавања младих „Моја прва платаˮ, Службени гласник Републике Србије бр. 

122/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу 

одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства 

обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и кредитним пословима између 

нерезидената, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2020 



Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 123/2020 

 

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

налога за извршење платних трансакција у динарима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 125/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера 

одобрења, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2020 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду нацрта аката неопходних за стварање 

правног оквира за реализацију пројекта – Картица погодности „За наше херојеˮ, 

Службени гласник Републике Србије бр. 129/2020  

 

Одлука о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским 

општинама намењених за успостављање јединственог управног места, Службени 

гласник Републике Србије бр. 129/2020 

 

Правилник о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја правним 

лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна 

Агенција за привредне регистре, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2020 

 

Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне 

пољопривредне производње, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2020 

 

Правилник о измени Правилника о Листи оцењивача вина и висини надокнаде за рад 

оцењивача, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2020 

 

Правилник о техничком прегледу железничких возила, Службени гласник Републике 

Србије бр. 121/2020   

 

Правилник о гранским стандардима из области железничког саобраћаја, Службени 

гласник Републике Србије бр. 121/2020   

 

Правилник о допуни Правилника за грађевинске конструкције, Службени гласник 

Републике Србије бр. 122/2020 

 

Правилник о геодетско-техничким нормативима, методама и начину рада у областима 

уређења земљишне територије комасацијом, Службени гласник Републике Србије бр. 

122/2020 

 

Правилник о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у 

зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о 

другим условима које мора да испуни организатор путовања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 123/2020 

 

Правилник о измени Правилника о квалитету освежавајућих безалкохолних пића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 123/2020 

 

Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања 

безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система, Службени 

гласник Републике Србије бр. 123/2020 



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

и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 126/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о максималним концентрацијама одређених 

контаминената у храни, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2020 

 

Правилник о елементима интегралног управљања штетним организмима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 126/2020 

 

Правилник о безбедносним седиштима, Службени гласник Републике Србије бр. 

126/2020 

 

Правилник о уновчавању имовине финансијских институција у стечају или 

ликвидацији, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2020 

 

Правилник о техничким условима за кућне сандучиће, Службени гласник Републике 

Србије бр. 126/2020 

 

Правилник о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 126/2020 

 

Правилник о условима за израду пројекта побољшања квалитета обрадивог 

пољопривредног земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 128/2020 

 

Правилник о квалитету производа од воћа и поврћа, Службени гласник Републике 

Србије бр. 128/2020 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о возачким дозволама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 128/2020 

 

Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском 

опсегу 2500–2690 MHz, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2020 

 

Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском 

опсегу 3400–3800 MHz, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2020 

 

Правилник о означавању железничких возила и возова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 130/2020 

 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 125/2020 

 

Наредба о одређивању условно забрањених зона lY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY 

R12 Милешевка, Службени гласник Републике Србије бр. 128/2020 

  

Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног 

саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 131/2020 

 

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања 

(МСФИ), Службени гласник Републике Србије бр. 123/2020 

 



Исправка Решења о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског 

извештавања (МСФИ), Службени гласник Републике Србије бр. 125/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Исправка Одлуке о локалним административним таксама, Службени лист Града 

Београда бр. 108/2020 

 

Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. 

годину, Службени лист Града Београда бр. 111/2020 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2020 

 

Уредба о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2020 

 

Уредба о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2020 

 

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. 

122/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и раду лекарских 

комисија, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2020   

 

Правилник о допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 123/2020 

 

Правилник о допуни Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга 

на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени 

гласник Републике Србије бр. 123/2020 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у септембру 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

120/2020  

 

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 126/2020 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у октобру 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

13/2020 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о оснивању Образовно-научноистраживачког центра „Милутин Миланковићˮ, 

Службени гласник Републике Србије бр. 120/2020 

 

Одлука о оснивању Образовно-научног центра „Пештерˮ, Службени гласник Републике 

Србије бр. 120/2020 

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 120/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о додели студентских стипендија, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 55/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању споменика Бранку Пешићу, Службени лист Града Београда бр. 

110/2020 

 

Одлука о подизању споменика Влади Илићу, Службени лист Града Београда бр. 

110/2020 

 

Одлука о подизању споменика Милошу Савчићу, Службени лист Града Београда бр. 

110/2020 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за септембар 2020. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 123/2020 

 

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

запосленом, за август 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 128/2020 

 

Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, Службени гласник 

Републике Србије бр. 126/2020 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2020. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

 1. АЛО 

 2. БЛИЦ 

 3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

 4. ВРЕМЕ 

 5. ДАНАС 

 6. ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА 

 6. ИНФОРМЕР 

 7. КУРИР 

 8. НЕДЕЉНИК 

 9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

12. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

                                   СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                    СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

1. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

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

3. PC PRESS 

4. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и 
вредне писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну 
вредност. Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична 
издања и друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи 
фондови, овим путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који 
желе да се стручно усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо 
само изводе) могу да се користе само у читаоници библиотеке Управе за 
заједничке послове републичких органа. 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
    1. Јеврем Герасимовић: Старо српско право, Београд, 1925. 
  
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПИСАЦ КАО ПРОФЕСИЈА 

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 
  

2. ПОВРАТАК ТИМОТИЈА АРЧЕРА 

Филип К. Дик 

Београд: Контраст издаваштво, 2019. 
  

3. САПИЈЕНС: КРАТКА ИСТОРИЈА ЉУДСКОГ РОДА  

Јувал Ноа Харари 

Београд: Библионер, 2018. 

  

4. ШНАЈДЕР: ПУТЕМ ЧАСТИ КРОЗ ЗЛО И НЕРАЗУМ: 1919–1970 

Предраг Ненадић 

Београд: Феникс, 2019. 

  

5. СРБИЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ: ТРАГОВИ ПОТИСНУТЕ ИСТОРИЈЕ 

Јован М. Деретић, Драгољуб П. Антић 

Београд: Ганеша клуб, 2019. 

  

6. СТОНЕР 

Џон Вилијамс 

Београд: Плато, 2016. 

  

7. УМЕТНОСТ ПУТОВАЊА 

Ивана Дукчевић 

Београд: Самиздат Б92, 2019. 

  

8. ЗВЕЗДОБРОЈЦИ 1: ПУПИН, ТЕСЛА, МИЛАНКОВИЋ 

Приредила: Александра Нинковић Ташић 

Београд: Агапе књига, 2018. 

  

9. ЗВЕЗДОБРОЈЦИ 2: ЂАЈА, ЦВИЈИЋ, НИКОЛИЋ, БОШКОВИЋ 

Приредила: Александра Нинковић Ташић 

Београд: Агапе књига, 2019. 

  

10. ДОРУЧАК КОД ТИФАНИЈА 

Труман Капоте 

Београд: IPC media, 2017. 

  

11. ПУСТОЛОВИНЕ И НЕДАЋЕ МАКРОЛА ОСМАТРАЧА 

Алваро Мутис 

Београд: IPC media, 2017. 

  

12. НИК КЕЈВ – СМИЛУЈ СЕ 

Рајнхард Клајст 

Београд: IPC media, 2018. 

  

13. КРАТКА ПОВЕСТ СЕДАМ УБИСТАВА 

Марлон Џејмс 

Београд: IPC media, 2018. 

 

  



14. ДРУГИ ГЛАСОВИ, ДРУГЕ ОДАЈЕ 

Труман Капоте 

Београд: IPC media, 2018. 

  

15. САБРАНЕ ПРИЧЕ 

Труман Капоте 

Београд: IPC media, 2018. 

  

16. ПРИРУЧНИК ЗА ЧИСТАЧИЦЕ: ОДАБРАНЕ ПРИЧЕ 

Лусија Берлин 

Београд: IPC media, 2018. 

  

17. 21 ЛЕКЦИЈА ЗА 21. ВЕК 

Јувал Ноа Харари 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

18. АДРЕСА: БЕОГРАДСКИ РОМАН 

Драган Великић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

19. АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА 

Џулија Енас 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

20. БЕОГРАД КРОЗ КЉУЧАОНИЦЕ 100 КУЋА 

Ненад Новак Стефановић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

21. АМЕРИЧКИ ТАБЛОИД 

Џејмс Елрој 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

22. БЕОГРАДСКИ ТРИО 

Горан Марковић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

23. БЕЗ ЗАКЛОНА 

Барбара Кингсолвер 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

24. БЕЖИ 

Харлан Кобен 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

  

25. БИТИ ЏОН ЛЕНОН: ЖИВОТ БЕЗ СПОКОЈА 

Реј Коноли 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

26. БОДА: СЛУШАЈ, СИНЕ, ОВЕ ВЕЛИКЕ РЕЧИ 

Јовица Тишма 

Београд: Лагуна, 2019. 

  



27. БОГ НИЈЕ СТИДЉИВ 

Олга Грјазнова 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

28. БОГ: ЉУДСКА ИСТОРИЈА 

Реза Аслан 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

29. БОЈА БЕСКРАЈА 

Лара Ђорђевић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

30. БРИТ-МАРИ ЈЕ БИЛА ТУ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

31. БУНКЕР ПАТКА 

Мирјана Ђурђевић, Бранко Младеновић 

Београд: Лагуна, 2019.  

  

32. ЧЕТИРИ КИШЕ 

Љубица Арсић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

33. ЦИРКУС 

Јонас Карлсон 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

34. ЧОКОЛАДНИ СНОВИ 

Сузан Бишоп Криспел 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

35. ЧОВЕК ИЗ ПЕЋИНЕ 

Јен Лир Хорст 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

36. ЦРНА РУКА  

Стефан Талти 

Београд: Лагуна, 2019. 
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1. Bora Ćosić: POVEST O MIŠKINU: ILI KAKO RASKINUTI ZARUKE / Beograd: 

LOM, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.delfi.rs/knjige/145186_povest_o_miskinu_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Zato što smo i mi ličnosti iz pripovesti Dostojevskog, koje ne znaju šta bi sa svojim životima, 

osobito ako ti životi pođu nabolje. U nesreći živeti se još i može, jer nekakav bečki projekt 

ostvarićemo ili ne, ali kada ovo obavljeno je, kada već imadosmo ta svoja prolazna, stanična, 

zapadnokolodvorska četiri dana, sada je na redu nesreća, usud koji sami biramo po crti 

sopstvenih minusa i okolnosti koje nam vidno idu na štetu i u očaj nas, ličnom željom, teraju 

neminovno. Ponekad pomislim: ako može čovek od sreće da umre, onda će se to meni desiti! 

 

 

 

2. Jovica Aćin: UKRADENI ROMAN / Beograd: Laguna, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.delfi.rs/knjige/129455_ukradeni_roman_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Ovaj izbor žanrovski okretnih, fantastičkih i realističkih, začudnih i kritičkih priča na najbolji 

način sažima višedecenijsko majstorstvo Jovice Aćina u oblasti kratke proze. 

 

 

 

3. Žoze Saramago: POVEST O OPSADI LISABONA / Beograd: Laguna, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.laguna.rs/n4108_knjiga_povest_o_opsadi_lisabona_laguna.html 

 

– Dobitnik Nobelove nagrade. 

 

Šta se događa kad se istorijske činjenice zamene tajnama ljubavi? 

 

Glavni junak ovog romana shvata da se podaci iz prošlosti mogu promeniti kao što se može 

promeniti i njegov dotad monoton samački život. Raimundo Silva, sredovečni neženja, 

iskusan je korektor koji godinama marljivo obavlja svoj posao, sve dok iznenada ne odluči da 

u jednu istorijsku hroniku koju koriguje namerno umetne reč „neˮ, što menja istorijsko 

tumačenje oslobađanja Lisabona u XII veku, progona Mavara i osnivanja Portugalije. Uz tu 

svesnu „ispravkuˮ, krstaši ne pomažu portugalskoj vojsci da osvoji Lisabon, mada su njihovo 

učešće i istorijska uloga u ovom prelomnom događaju portugalske istorije nesporni. Izdavač je 

uočio i ispravio korektorovu intervenciju i zbog njegove dobre reputacije odlučio da mu pruži 

još jednu priliku, ali se novoj urednici Mariji Sari ova subverzivna ideja toliko dopala da je 

predložila korektoru da napiše novi roman o opsadi glavnog grada Portugalije. Korektor 

otpočinje romansu sa urednicom istovremeno kad i novu hroniku o opsadi Lisabona. Ovaj 

roman u romanu poslužiće Saramagu da, s jedne strane, pokaže kako žitelje Portugalije uprkos 

davnašnjoj krvavoj bici između krstaša i Mavara krasi kontinuitet zajedničkog života, ma koje 

religije bili, a s druge, da se ponovo naruga tvorcima dva sveta, hrišćanskom bogu i Alahu… 



 

„Saramago razvija svoju omiljenu temu da je istorija oblik fikcije, selektivno preuređivanje 

činjenica. Pomoću romanesknog postupka toka svesti, baroknog stila, dugih rečenica i 

osobenog pravopisa, ova hipnotička priča je blistav vodič kroz istoriju, jezik i maštu iz pera 

jednog od najznačajnijih pisaca XX veka.ˮ 

 

Publishers Weekly 

 

 

 

4. Fredrik Bakman: PUT DO KUĆE SVAKOG JUTRA SVE JE DUŽI / Beograd: Laguna, 

2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.laguna.rs/n4307_knjiga_put_do_kuce_svakog_jutra_sve_je_duzi_laguna.html 

 

– Mala knjiga sa velikom porukom koja će dugo ostati u srcima čitalaca. 

 

Zar ovo nije najbolje od svih životnih doba, razmišlja jedan starac posmatrajući svog unuka, 

taj dečak je taman dovoljno veliki da razume kako svet funkcioniše, ali je i dalje dovoljno mlad 

da odbije da to prihvati. 

 

Deda i Noa sede na klupi i razgovaraju. Ispod klupe raste zumbul, a to je cveće koje je baka 

gajila u svojoj bašti. Deda i Noa mogu da razgovaraju o svemu. O životnim pitanjima, kako 

onim najbitnijim, tako i onim usputnim. Deda pokušava da se seti kako se zaljubio u baku i 

kako ju je izgubio. Još uvek može da je zamisli pored sebe i plaši se onog dana kada je se više 

neće sećati. Deda uviđa da se svet koji poznaje sada menja. Zato želi da ostane tu na klupi sa 

Noom, gde je miris zumbula i dalje jak. Ali uspomene je sve teže prizvati, pa su deda i Noa 

sada primorani da nauče kako da urade ono najteže: da se rastanu. 

 

Onako kako to samo on ume, Fredrik Bakman ovde daje nežan prikaz borbe starog čoveka da 

zadrži svoje najdraže uspomene, kao i načina na koji njegova sudbina utiče na njegove 

najbliže. 

 

„Pisana sa razumevanjem i saosećanjem, ova divna priča podseća nas na to da su svakodnevne 

sitnice često naše najveće blago.ˮ 

 

fictionofile.wordpress.com 

 

 

 

5. Ivan Ivačković: IZMEĐU KRAJNOSTI / Beograd: Laguna, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.laguna.rs/n4476_knjiga_izmedju_krajnosti_laguna.html 

 

Vodič kroz albume Azre i Džonija Štulića 

 

Albumima Azra, Sunčana strana ulice, Ravno do dna ili Filigranski pločnici Branimir Džoni Štulić i 

Azra načinili su početak osamdesetih zlatnim dobom jugoslovenskog rokenrola. 

Knjiga Između krajnosti pošten je i objektivan pogled na Štulićevu diskografiju, kako sa 

Azrom, tako i samostalnu. Ivan Ivačković, jedan od naših vodećih rok kritičara, slavi Džonija 

kao najvećeg generacijskog pesnika i glasnogovornika, ali ne podilazi mitovima i ne 

pothranjuje zablude stvorene tokom njegovog holandskog egzila. Uz korisne dodatke – osvrt 

https://www.laguna.rs/n4476_knjiga_izmedju_krajnosti_laguna.html


na nastanak Azre i rezime o njenom značaju i trenutnoj Štulićevoj poziciji – Između 

krajnosti je nezaobilazno štivo za sve kojima su ova grupa i njen frontmen stari znanci, kao i 

one koji njihovu muziku tek treba da otkriju. Knjiga pisana s ljubavlju, ali znalački i 

nepodmitljivo. Knjiga na kakvu se dugo čekalo. 

 

 

 

6. Bojan Jovanović: SRPSKA KNJIGA MRTVIH / Beograd: Dereta, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://dereta.rs/p/8646/Srpska-knjiga-mrtvih 

 

Dopunjeno izdanje 

  

Život čoveka dostiže najveću dramatičnost i tajanstvenost upravo u graničnim tačkama života i 

smrti. Srpska knjiga mrtvih predstavlјa ogromno kulturološko bogatstvo o simboličkim 

ritualima i tradicijama srpskog naroda vezanim za misterije rođenja i smrti. Neprestano 

osećanje smrti, od paganskih do hrišćanskih običaja, traži svoje objašnjenje radi shvatanja 

jednog novog evolucijskog obrasca kod Srba, služeći se raznim spisima koji su održavali 

kontinuitet ovakvog verovanja. Ovo je knjiga koja ne govori samo o kraju ovozemalјskog 

života, obrednoj celini umrlog, već i o mogućoj veri u nepostojanje ništavila. 

 

Smrt je sve manje tabu tema u svetu danas. Na našim zlosrećnim prostorima ubijanja i 

ritualnog ubijanja, smrt nikad nije ni stigla da postane tabu tema. Smrt nas stalno izaziva i 

poziva, kao i knjiga Bojana Jovanovića, na hrabro suočavanje sa njome, u stvari, smrt nas, 

upravo na balkanskim međama podstiče da na pravoslavno-hrišćanski način negujemo ars 

moriendi. 

  

Vladeta Jerotić 

   

 

 

7. Milutin Milanković: KROZ VASIONU I VEKOVE / Beograd: Dereta, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://dereta.rs/p/5464/Kroz-vasionu-i-vekove 

 

Knjiga Kroz vasionu i vekove Milutina Milankovića je naučna istorija astronomije, ali i 

izuzetna epistolarna i putopisna proza. Širinom imaginacije i veštinom tumačenja naučnih 

ideja, lepotom pričanja o drevnim prilikama i lepotom jezika i stila ona daleko prevazilazi 

naučne bestselere XX veka, poput Kratke povesti vremena Stivena Hokinga, Kosmosa Karla 

Sagana, istorije vaseljene nobelovca Liona Ledermana ili Snova o konačnoj teoriji nobelovca 

Stivena Vajnberga. 

 

Kroz vasionu i vekove je zbirka pisama koje Milanković šalje dragoj dami sa najdužeg 

putovanja koje se maštom može zamisliti – putovanja kroz prošlost duboku nekoliko milijardi 

godina i putovanja kroz beskrajni kosmos. Milankovićeva pisma su istovremeno putopis i 

riznica naučnih, lirski obojenih, objašnjenja; antologija porterta slavnih ličnosti astronomije, 

matematike i filozofije, od Talesa, Pitagore, Eratostena, do Keplera, Kopernika, Ajnštajna... I 

zbirka literarno-istorijskih zapisa o kolevkama mudrosti, naučnih znanja i filozofije od drevne 

Kine, Indije, Mesopotamije, antičke Grčke i Rima, do naučnih centara novovekovne Evrope i 

modernog doba. 

 

Dragan Mojović 

 



 

 

8. Kazuo Išiguro: NEUTEŠNI / Beograd: Dereta, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://dereta.rs/p/8091/Neutesni 

 

Rajder je proslavljeni muzičar koji dolazi u neimenovani centralnoevropski grad kako bi 

održao najvažniji koncert u svom životu, a da se više ne seća kada je tačno na njega pristao i 

kakve ga obaveze očekuju. Iako je „najveći živi pijanista” ranije već posetio ovaj grad, ni toga 

ne može da se seti, ali zato svi drugi, izgleda, to vrlo dobro pamte. Zbunjeni Rajder tako biva 

uvučen u niz misterioznih događaja van njegove kontrole, koji mu postepeno otkrivaju 

fragmente mozaika uspomena na zaboravljena prijateljstva i rivalstva, stare ljubavi i rane. 

  

U romanu Neutešni nobelovac Kazuo Išiguro nas vodi kroz snoliki lavirint gotovo kafkijanski 

opskurne psihološke priče. Centralna tema njegovog celokupnog dela – nepouzdanost ljudskog 

sećanja – ovde je dovedena do svojih krajnjih konsekvenci. Zajedno sa glavnim junakom, 

čitaoci traže izlaz iz tog lavirinta, pritom uživajući u  

 

besprekornom stilu autora, koji se još jednom pokazuje kao veliki majstor s nepogrešivim 

sluhom za muziku i ritam književnog pripovedanja. 

  

 

 

9. Karl Gustav Jung: NIČEOV ZARATUSTRA – II TOM / Beograd: Fedon, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.makart.rs/knjige/knjiga-niceov-zaratustra-ii-tom-karl-gustav-

jung-39367 

 

U maju 1934. godine, u Psihološkom klubu u Cirihu, dr Jung je započeo seminar o Ničeovom 

delu Tako je govorio Zaratustra. Njegovi slušaoci – osamdesetak muškaraca i žena različitih 

nacionalnosti i profesija, lekara, analitičara, studenata na obuci – insistirali su da za temu uzme 

upravo tog autora i upravo to delo. Trenutak u kojem je seminar održan – onih pet godina 

između 1934. i 1939. u kojima se Jung „rvao i plesao” s tom Ničeovom zagonetnom knjigom 

– pokazaće se tragičnim za evropsku civilizaciju. Održan na engleskom jeziku, stenografisan i 

isprva prepisan isključivo za internu upotrebu, u štampanom izdanju će se pojaviti tek 1988. godine, ne gubeći 

pritom ništa od svoje izvorne živosti. 

 

Kao mlad čovek koji je odrastao u okolini Bazela, Jung je bio fasciniran i potresen pričama o 

Ničeovoj genijalnosti, ekscentričnosti i konačnom padu u doživotnu psihozu. Četiri toma ovih 

seminara (od kojih je ovo samo prvi deo), otkrivaju plodove njegove mladalačke znatiželje: 

Ničeova dela, koja je pročitao još kao student na Univerzitetu u Bazelu, ostavila su na njega 

dubok utisak, nikad ne prestajući da utiču na njegovu misao. Ovde vidimo Junga – zrelog 

čoveka koji govori o misliocu čija su ga dela ne samo preplavila dubinom razumevanja ljudske 

prirode nego su bila i filozofski izvor njegovih brojnih psiholoških i metapsiholoških ideja. On 

uspeva da pokaže kako izuzetna knjiga Tako je govorio Zaratustra istovremeno osvetljava i 

Ničeov genije i njegove neurotične i psihotične sklonosti. 

 

Pošto u vreme održavanja seminara niko nije ni sanjao da će beleške s njega biti objavljene, 

Jung je bio slobodan da zbija šale, „bez dlake na jeziku” govori o ljudima i događajima koji ga 

iritiraju i ljute, te bez zazora komentariše politička, ekonomska i društvena dešavanja svoga 

doba. 

 

 



 

10. Sem Šepard: ONAJ IZNUTRA / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4618 

 

Pripovest Sema Šeparda visokog emotivnog naboja, prepuna uspomena, počinje prizorom 

čoveka koji se nalazi u svojoj kući, u zoru, okružen jasikama i kliktavim smehom kojota, dok 

u tišini savladava razdaljinu između sadašnjosti i prošlosti. Sve više obuzet uspomenama, vidi 

sebe u prikolici na filmskom setu gde ga iz ogledala uokvirenog sijalicama posmatra lice 

kakvo je imao u mladosti. U snovima i u vizijama vidi svog pokojnog oca, vidi i Ameriku 

svog detinjstva koje više nema, a ono što ga najviše proganja jeste prizor mlade devojke 

njegovog oca s kojom je i on bio u vezi, što pokreće mehanizam tragedije koja u njemu ostaje 

zauvek. Njegova složena nutrina dopire do nas kroz prizore planina i pustinja kroz koje se 

vozi, dok putuje zemljom, nošen džezom, benzedrinom, rokenrolom, i nemirom rođenim iz 

izgnanstva. Ritmovi pozorišta, jezik poezije, i sumorni humor, prepliću se u ovoj fascinantnoj 

meditaciji o prirodi iskustva, u isto vreme slavljeničkog, nadnaravnog, gorkog i 

nezaboravnog.  

 

„Stvarnost je precenjena. (…) Onaj iznutra je atlas od sakupljenog materijala, obeležen 

otiscima čizama čoveka koji otvorenih očiju instinktivno luta po predelima nezemaljskih 

puteva.”  

 

                                                                                                  Peti Smit, Iz Predgovora 
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