
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 7-8 

2020.  



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 126.000 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 

 

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 
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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 опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Таџикистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви, 

Славенка Терзића, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Туркменистану, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви, Славенка 

Терзића, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора  Републике 

Србије у Туркменистану, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви, 

Мирослава Лазанског, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора  Републике 

Србије у Републици Таџикистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви, 

Мирослава Лазанског, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Узбекистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви, 

Славенка Терзића, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора  Републике 

Србије у Републици Узбекистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви, 

Мирослава Лазанског, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Киргиској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви, Славенка 

Терзића, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора  Републике 

Србије у Киргиској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви, 

Мирослава Лазанског, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кијеву, Радета Булатовића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 98/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кијеву, Аце Јовановића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 98/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије – шефа Мисије Републике Србије при НАТО у Бриселу, Бранимира Филиповића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Канади, Дејана Ралевића, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 



Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Анголи, Милоша Перишића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 102/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Мадагаскар, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис 

Абеби, Александра Ристића, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2020 

 

Уредба о јавним набавкама у области одбране и безбедности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2020 

 

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

гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Одлука о оснивању Координационог тела за спровођење Акционог плана за Поглавље 

23: Правосуђе и основна права, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2020 

 

Одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 99/2020 

 

Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и 

отвореном простору, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2020 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Оливере Дурлевић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 93/2020 

 

Стратегија развоја правосуђа за период 2020–2025. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 101/2020 

 

Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 96/2020 

 

Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и 

техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2020 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 50/2020 

 

Одлука о избору председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Иштвана 

Пастора, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 50/2020 

 

Одлука о броју потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 50/2020 

 



Извештај о коначним резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне 

Покрајине Војводине, одржаним 21. јуна и 1. јула 2020. године, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 45/2020 

 

Извештај о спроведеним изборима за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине 

Војводине, одржаним 21. јуна и 1. јула 2020. године, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 48/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Измене Пословника Градског већа Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

86/2020 

 

Правилник о Управи у Градском правобранилаштву Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 83/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о начину припреме и достављања материјала 

градоначелнику Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 86/2020 

            

                                                                           

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних 

стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

Уредба о измени Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање 

заштићених природних добара од националног интереса у 2020. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 98/2020 

 

Уредба о утврђивању подручја бање „Рибарска бањаˮ, Службени гласник Републике 

Србије бр. 100/2020 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета 

услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2020. години који се 

реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2020 

 

Уредба о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене 

ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о платама полицијских службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2020 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене – марине у 

Голупцу, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2020 

 



Уредба о измени и допунама Уредбе о утврђивању програма подршке акредитованим 

регионалним развојним агенцијама у 2020. години, Службени гласник Републике Србије 

бр. 104/2020 

 

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

у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о уговору о откупу електричне енергије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 106/2020 

 

Уредба о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2020 

 

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

у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2020 

  

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за Народну банку 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за даваоце 

финансијских лизинга, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за 

управљање добровољним пензијским фондовима, Службени гласник Републике Србије 

бр. 93/2020 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за добровољне 

пензијске фондове, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

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. 98/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку 

унапређења пословне инфраструктуре за 2020. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 98/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање 

дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 98/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних 

кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 98/2020 

 



Одлука о допуни Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник Републике 

Србије бр. 98/2020 

 

Одлука о измени Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, Службени 

гласник Републике Србије бр. 99/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за 

које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Одлука о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије COVID-

19 у циљу очувања стабилности финансијског система, Службени гласник Републике 

Србије бр. 103/2020 

 

Одлука о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга ради ублажавања 

последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система, 

Службени гласник Републике Србије бр. 103/2020 

 

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2020 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације 

Кучајске планине, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2020 

 

Одлука о изменама и допуни Oдлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта 

„Изградња београдског метроaˮ, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2020  

 

Одлука о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању 

физичким лицима, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли, 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки, 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

Правилник о поступку отварања понуда, Службени гласник Републике Србије бр. 

93/2020 

 

Правилник о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини Регистра понуђача и 

документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача, Службени гласник 

Републике Србије бр. 94/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих 

производних засада винове лозе, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2020 

 

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

маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2020 



Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске 

производње, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2020 

 

Правилник о условима за пружање услуге квалификоване електронске доставе и 

садржају потврде о пријему и достави електронске поруке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 99/2020 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о начину снимања на јавном месту и начину 

на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 101/2020 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског 

порекла за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 

2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског 

порекла и хране за животиње која се увози за 2020. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2020 

 

Правилник о условима за израду пројекта претварања необрадивог у обрадиво 

пољопривредно земљиште, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

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. 102/2020 

 

Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно 

прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти 

радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и 

садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који 

надлежни орган спроводи, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Правилник о ближим условима о садржају, начину прикупљања и доставе података 

неопходних за израду Централног информационог система техничких прегледа возила, 

Службени гласник Републике Србије бр. 104/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину вођења евиденције о 

поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, 

начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину 

поступања са архивом, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2020 

 

Правилник о вођењу посебне централизоване евиденције о уговорима о промету 

непокретности који су сачињени у облику јавнобележничког записа и уговорима о 

промету непокретности који су закључени у облику јавнобележнички потврђене 

(солемнизоване) исправе, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о Регистру посредника у промету и закупу 

непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2020 

 



Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација 

за терестичке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 105/2020 

 

Правилник о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима 

просторног и урбанистичког планирања, Службени гласник Републике Србије бр. 

105/2020 

 

Правилник о основним условима које морају да испуњавају аутобуска стајалишта на 

јавном путу, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2020  

 

Правилник о категоризацији аутобуских станица у Републици Србији, Службени 

гласник Републике Србије бр. 109/2020 

 

Исправка Правилника о вођењу посебне централизоване евиденције о уговорима о 

промету непокретности који су сачињени у облику јавнобележничког записа и 

уговорима о промету непокретности који су закључени у облику јавнобележнички 

потврђене (солемнизоване) исправе, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2020  

 

Упутство за коришћење Портала јавних набавки, Службени гласник Републике Србије 

бр. 93/2020 

 

Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину 

обављања платног промета са иностранством, Службени гласник Републике Србије бр. 

98/2020 

 

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

Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 84/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је 

носилац права јавне својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна 

својинска овлашћења, Службени лист Града Београда бр. 89/2020 

 

Одлука о умањењу закупнине закупцима који обављају угоститељску, односно 

кинематографску делатност у пословном простору на коме је носилац права јавне 

својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна овлашћења, за период 

јул–август 2020. године, Службени лист Града Београда бр. 89/2020 

 

Одлука о допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 89/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 89/2020 

 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 89/2020 

 

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

Београда бр. 89/2020 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању и раду Службе за централизоване јавне 

набавке и контролу набавки, Службени лист Града Београда бр. 89/2020 

 

Одлука о усвајању Предлога пројекта јавно-приватног партнерства у обављању 

делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање 

возилима у јавном линијском превозу путника у Београду, Службени лист Града 

Београда бр. 89/2020 

 

Одлука о завршном рачуну Града Београда за 2019. годину, Службени лист Града 

Београда бр. 90/2020 

 

Одлука о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервисˮ за паркирање возила на општим 

паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја, Службени лист Града 

Београда бр. 94/2020 

 

Правилник о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки 

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

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

88/2020 

 

Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка 

јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и 

спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки 

друштвених и других посебних услуга, Службени лист Града Београда бр. 88/2020 

 

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине, Службени лист Града Београда бр. 80/2020 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2020 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2020 

 

Уредба о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ, Службени 

гласник Републике Србије бр. 107/2020 

 



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

19, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2020 

 

Пословник Високог службеничког савета, Службени гласник Републике Србије бр. 

107/2020 

  

Одлука о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-

19 на територији града Београда, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2020 

 

Одлука о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Штарк аренаˮ, Службени гласник 

Републике Србије бр. 97/2020 

 

Одлука о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-

19 на територији града Београда, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2020 

 

Одлука о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2020 

 

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. 

98/2020 

 

Одлука о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за 

коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 98/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2020 

 

Одлука о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – Средња економска школа „Стана 

Милановићˮ у Шапцу, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу 

новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 100/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и 

шифрирање података у евиденцијама у области рада, Службени гласник Републике 

Србије бр. 101/2020 

 

Одлука о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – Спортска хала (Плава хала) 

Атеница у Чачку, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Одлука о образовању Радне групе за координацију активности и утврђивање потреба 

микробиолошких лабораторија у јавној својини које раде лабораторијска испитивања на 

присуство вируса SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2020  

 

Одлука о образовању Радне групе за унапређење начина финансирања завода, односно 

института за јавно здравље, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2020  

 



Одлука о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2020 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 

107/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2020 

 

Одлука о образовању Радне групе за координацију активности за унапређење положаја 

Рома, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2020 

  

Правилник о изменама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене 

услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2020 

 

Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне 

набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке, Службени гласник Републике 

Србије бр. 93/2020 

 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразне болести, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2020 

 

Правилник о ближим условима и начину вршења процене здравствених технологија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 97/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга 

на примарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 

98/2020 

 

Правилник о допуни Правилника о критеријумима за доделу средстава за изградњу, 

одржавање и опремање установа социјалне заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених 

услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање, Службени гласник Републике Србије 

бр. 104/2020 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају 

на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 108/2020 

 

Исправка Правилника о изменама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске 

здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене 

заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2020 

 



Упутство о примени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2 заразном болешћу у делу ограничења уласка лица у Републику Србију, 

Службени гласник Републике Србије бр. 108/2020 

  

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

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

95/2020 

 

Решења о усклађивању права на национално спортско признање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 98/2020 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

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

104/2020 

 

Програм унапређења контроле рака у Републици Србији за период 2020–2022. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 105/2020 

 

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

средствима јавног информисања, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 47/2020 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о условима и начину остваривања научноистраживачке делатности у области 

одбране, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2020 

 

Уредба о понуди важења купљених улазница за културно-уметничке манифестације 

које су отказане услед пандемије заразне болести COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 106/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Консултативне групе за праћење и реализацију 

Пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2020 

 

Одлука о утврђивању Професорске колоније у Београду за просторну културно-

историјску целину, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2020 

 

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 2020/2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2020 

 



Одлука о измени Одлуке о оснивању Академије струковних студија Шабац, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спајању уз припајање Високе школе техничких 

струковних студија Чачак Факултету техничких наука Универзитета у Крагујевцу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 104/2020 

 

Правилник о измени Правилника о упису ученика у средњу школу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 94/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о програму и роковима за одржавање семинара, 

начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) 

за инструктора вожње, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2020  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 106/2020 

 

Правилник о допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 106/2020  

 

Правилник о измени Правилника о организацији, спровођењу, издавању сертификата и 

поступку вођења евиденције за кратке програме студија, Службени гласник Републике 

Србије бр. 106/2020  

 

Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и 

вредновања наставе код куће за ученике основне школе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 109/2020 

 

Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и 

вредновање наставе на даљину у основној школи, Службени гласник Републике Србије 

бр. 109/2020 

 

Правилник о посебном програму образовања и васпитања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 110/2020 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о праву на накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 89/2020 

 

Одлука о подизању споменика Меши Селимовићу, Службени лист Града Београда бр. 

93/2020 

 

Одлука о подизању споменика Јовану Јовановићу Змају, Службени лист Града Београда 

бр. 93/2020 

 

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

93/2020 

 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за јун 2020. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 99/2020 

 

Индекси потошачких цена за јул 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

107/2020 

 

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

запосленом, за мај 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 

2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2020 

 

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

запосленом, за јун 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2020 

 

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

потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2020. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 110/2020 

 

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

потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2019 – јун 2020. године у односу 

на период јул 2018 – јун 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2020 

 

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, 

Службени гласник Републике Србије бр. 98/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2020. године, Службени лист Града 

Београда бр. 87/2020 
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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. ИНТЕРНЕТ ГЕНЕРАЦИЈА: ДЕЗОРИЈЕНТИСАНОСТ ДЕЦЕ  

У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ 

Џин Твенги 

Нови Сад: Психополис институт, 2019. 
  

2. СУПЕРВИЗИЈА И КОУЧИНГ У ТРАНСАКЦИОНОЈ АНАЛИЗИ:  

РАСТ И УЧЕЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ПРАКСИ 

Хилари Кохрејн, Труди Њутон 

Нови Сад: Психополис институт, 2019. 
  

3. ПСИХОЛОГИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА:  

КАКО СА НАСИЛНИШТВОМ У ШКОЛИ 

Питер К. Смит 

Нови Сад: Психополис институт, 2019. 

  

4. ПСИХОЛОГИЈА ПОВЕРЕЊА: ЗАШТО ВЕРУЈЕМО ЉУДИМА? 

Кен Џ. Ротенберг 

Нови Сад: Психополис институт, 2019. 

  

5. СМРТ НОВЦА: НАСТУПАЈУЋИ КОЛАПС МЕЂУНАРОДНОГ 

МОНЕТАРНОГ СИСТЕМА 

Џејмс Рикардс 

Нови Сад: Психополис институт, 2019. 

  

6. ТРАНСАКЦИОНА АНАЛИЗА: СТО КЉУЧНИХ ИДЕЈА  

И ТЕХНИКА 

Марк Видоусон 

Нови Сад: Психополис институт, 2019. 

  

7. ТАЈНИ ЖИВОТ ВЕЛИКИХ СЛИКАРА И ВАЈАРА:  

СВЕ ОНО ШТО ВАМ НАСТАВНИЦИ НИКАД НИСУ РЕКЛИ  

О ВЕЛИКИМ СЛИКАРИМА И ВАЈАРИМА 

Елизабет Ландеј 

Београд: Evro Book, 2019. 

  

8. ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ И КРАЈ КУЛТУРЕ ПИСМЕНОСТИ 

Маршал Меклуан 

Лозница: Карпос, 2018. 

  

9. ЉУБАВ И ПИСАЊЕ ПО РОЛАНУ БАРТУ 

Приредио Дејан Аничић 

Лозница: Карпос, 2018. 

  

10. МОЈ ЖИВОТ И ДРУГИ ЕСЕЈИ 

Дејвид Хјум 

Лозница: Карпос, 2018. 

  

 

11. АВАНТУРЕ ПОД ПЛОЧНИКОМ 

Дилан Томас  

Београд: ЛОМ, 2019. 

 

  



12. ЧВОР НА ОМЧИ 

Драшко Сикимић 

Београд: ЛОМ, 2019. 

  

13. НЕМОЈ МЕ БУДИТИ 

Марко Томаш 

Београд: ЛОМ, 2019. 

  

14. ПОВЕСТ О МИШКИНУ: ИЛИ КАКО РАСКИНУТИ ЗАРУКЕ 

Бора Ћосић 

Београд: ЛОМ, 2019. 

  

15. КИНЕСКИ ЦАР 

Тилман Рамштет 

Београд: ЛОМ, 2019. 

  

16. JUNGOVA CRVENA KNJIGA:  

UVOD U ČITANJE I RAZGOVORI SA MURRAY STEINOM 

Жанет Принчевац де Вилабланка 

Београд: ЛОМ, 2019. 

  

17. РОЗА 

Кнут Хамсун 

Београд: ЛОМ, 2018. 

  

18. МЕШАВИНАР 

Александар Добројевић 

Београд: ЛОМ, 2018. 

  

19. БРАТСТВО ЛОЗЕ 

Џон Фанте 

Београд: ЛОМ, 2018. 

  

20. МИРНИ ДАНИ НА КЛИШИЈУ 

Хенри Милер 

Београд: ЛОМ, 2018. 

  

21. МАЛЕ СМРТИ 

Јелена Кајго 

Београд: ЛОМ, 2018. 

  

22. УВЈЕРЉИВО ДРУГИ 

Свен Поповић 

Београд: ЛОМ, 2018. 

  

23. ПРОСТОДУШНО СРЦЕ 

Гистав Флобер 

Београд: ЛОМ, 2018. 

  

24. ПРОЗА О ТРАНССИБИРСКОЈ ЖЕЛЕЗНИЦИ  
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PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Čedomilj Mijatović: CARIGRADSKE SLIKE I PRILIKE: Putopisne crte / Loznica: 

Karpos, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://karposbooks.rs/?s=CARIGRADSKE+SLIKE 

 

Delo Carigradske slike i prilike – putopisne crte Čede Mijatovića objavljeno je 1901. godine u 

Novom Sadu, u izdanju Matice srpske, i od tada ovo delo nije preštampavano. U njemu 

Čedomilj Mijatović (1842–1932), srpski istoričar, diplomata i državnik, vešto prepliće 

putopisnu prozu, istoriografiju i lična sećanja i iskustva u uverljivom i dragocenom slikanju 

Carigrada. U tome mu je nesumnjivo najviše pomoglo to što je pred sam kraj XIX i početkom 

XX veka bio srpski diplomata u Istanbulu, što je bio vrstan poznavalac vizantijske i srpske 

istorije, ali i njegov nepretenciozni stil (prema Slobodanu Jovanoviću „Čeda Mijatović ima 

divan stil, živo priča, fino opisuje i slika”). U deset poglavlja knjige, Mijatović opisuje Svetu 

Sofiju i carigradske zidine, Saraj i Jildiz palatu sultana Abdulhamida II (koga je i lično sretao i 

zadržao ga u izuzetno povoljnom sećanju), Bosfor, istanbulske kvartove Peru i Terapiju, 

govori o istoriji grada (često upućujući na veze sa Srbijom) i, ono što je možda najvrednije, 

ostavlja zapise o svakodnevnom životu i običajima Istanbula tog vremena. 

 

Imajući u vidu važnost teksta i autora, ovo novo izdanje Carigradskih slika i prilika, priređeno 

je uz brojne dodatke: rečnik manje poznatih reči, brojne istorijske i filološke komentare, 

indeks toponima (uz dodate nazive na turskom), retke i dokumentarne fotografije, hronologiju 

grada. Da bismo delo približili savremenom čitaocu (a i putniku), u ovom izdanju 

osavremenjeni su pravopis i brojne transkripcije (s dodatom listom svih izmenjenih reči). 

 

 

 

2. Roman Ingarden: KNJIGA O ČOVEKU / Loznica: Karpos, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://karposbooks.rs/shop/supplementa/knjiga-o-coveku-roman-ingarden/ 

 

Knjiga o čoveku je zbirka eseja Romana Ingardena (1893–1970), poljskog filozofa i jednog od 

najvažnijih fenomenologa, koja je objavljena neposredno nakon njegove smrti. U esejima se 

govori o čovekovoj prirodi, o temporalnosti njegove egzistencije i o slobodi govora iz 

fenomenološke perspektive. Među ovim esejima se po veličini, važnosti i po izuzetno 

spekulativnom načinu izlaganja, svakako ističe esej O odgovornosti i njenim ontičkim 

osnovama, koji je izvorno objavljen na nemačkom 1970. godine, u prestižnoj filozofskoj 

ediciji izdavačke kuće Reclam. Za razliku od mnogih drugih dela i razmišljanja o 

odgovornosti, Ingarden ne govori o tome gde bi sve trebalo preuzimati odgovornost, ne govori 

o preuzimanju odgovornosti za sve što se dešava u svetu, već, između ostalog, kritikuje 

svođenje odgovornosti na puko psihološko osećanje koje ima individua. Kao Huserlov učenik 

on detaljno analizira sam pojam odgovornosti i insistira na shvatanju odgovornosti koje 

podrazumeva vrednosti kao ontički osnov odgovornosti. Ingardenu je najviše stalo do toga da 

sačuva bivstveni osnov vrednosti, jer fenomenološki shvaćena odgovornost podrazumeva 

http://karposbooks.rs/?s=CARIGRADSKE+SLIKE
http://karposbooks.rs/shop/supplementa/knjiga-o-coveku-roman-ingarden/


uništenje ili stvaranje nekog realnog predmeta kao ontičke osnove određene konkretizovane 

vrednosti, budući da vrednosti kao idealne suštine mogu biti otelotvorene jedino u nekom 

realnom predmetu. 

 

 

 

3. Aleksandar Gatalica: RUBINŠTAJN PROTIV HOROVICA I OBRNUTO / Beograd: 

Službeni glasnik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/едиција-виолински-

кључ/рубинштајн-против-хоровица-и-обрнуто 

 

Ova knjiga obrađuje razdoblje od 102 godine, koliko je prošlo od Rubinštajnovog rođenja do 

Horoviceve smrti. Istorija ove dvojice pijanista nije samo njihova životna priča, nije samo 

povest pijanizma već i mala istorija čitavog XX veka. Obojica pijanista proživela su dugačak 

život i bili svedoci neverovatnog razvoja i neočekivanih otkrića koja su se u ovom stoleću 

desila. Artur Rubinštajn rodio se u vreme kada se mislilo da čovek kao teži od vazduha nikada 

neće poleteti i da će se svako telo ubrzano na više od stotinu kilometara jednostavno raspasti. 

Život je završio u vreme kada su letovi u kosmos postali više od rutine, a kao svetski putnik 

mnogo je puta leteo avionom i svojim putovanjima opasao čitavu zemljinu kuglu. Vladimir 

Horovic rodio se malo kasnije: u vreme kada se još verovalo da je car izaslanik Boga na zemlji 

i da mu je vlast nedodirljiva, u doba kada je najniži stalež u Rusiji tek oslobođen kmetstva i 

dobio sumnjivu i varljivu slobodu. Ubrzo je doživeo boljševičku revoluciju, umorstvo čitave 

porodice Romanovih i stvaranje novog društva zakletih prevratnika, radnika i seljaka. Pobegao 

je odatle da bi postao svedok sloma građanskih društava i porodičnog morala. Život je završio 

kao pravi Njujorčanin, frivolni gradski čovek koji od prirode voli samo svežu ribu i piletinu i 

najbolje se oseća kada pod senkama stospratnih nebodera šeta po nekoliko gradskih blokova 

dnevno... 

 

Novi vek i novi milenijum stupili su. Šta god da se dogodi s umetnošću u novom vremenu i 

našom civilizacijom koja počiva na velikim serijama jeftinih proizvoda, ostaće muziciranje 

Rubinštajna i Horovica večno privlačno, oznaka boljih i džentlmenskih vremena, kada su 

pijanisti bili osobeni, sličniji prekookeanskim brodovima nego novim tipovima mobilnih 

telefona. 

 

 

4. Miloš Crnjanski: BEOGRAD / Beograd: Službeni glasnik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/140206_beograd_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

U ovoj knjizi, čiji je glavni junak jedan grad, nalaze se i tri priče o njemu: Svitanje 

Beograda, Beograd u snegu, Ljubavno predgrađe Beograda i jedna od najlepših pesama –

 Lament nad Beogradom. Preko 400 fotografija starog Beograda dočaraće vam ovaj uzbudljiv 

i nezaboravan grad, grad koji se voli i u koji se vraća. 

Singidunum, najstariji naziv grada, po svoj prilici je keltski. Verovatno su Kelti tu sagradili 

utvrđenja koja su u IV veku pre n. e. osvojila ilirska plemena. U doba Ilira počinje krvava i 

dramatična istorija Beograda, koja se nastavila sve do današnjih dana. Rimljani su utvrđenje 

zvano Singidunum konačno osvojili u Avgustovo doba. Rimski putevi koji su vodili na istok 

prolazili su kroz Singidunum, a oni koji su vodili na zapad kroz Taurunum, današnji Zemun... 

Po svom položaju, Beograd je jedan od najlepših gradova u Evropi. Aleksandar Humbolt ga je 

uporedio s Lisabonom, Istanbulom i Stokholmom. Položaj stare beogradske tvrđave podsećao 

http://www.slglasnik.com/
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je velikog jugoslovenskog naučnika Pupina, profesora na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, 

na Gibraltar. Lepota beogradskog predela oduvek je mamila putnike. U Beograd treba doći leti 

i početkom jeseni. Septembar i oktobar nigde nisu toliko lepi...  

 

 

 

5. Radomir Konstantinović: POHVALA PUTOVANJU / Beograd: Službeni glasnik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/актуелно/медији-о-нама/похвала-путовању-данас-викенд-књига 

 

Ne pamtim više ko je rekao da je putovanje kao umiranje, iako mi ta rečenica u ovom trenutku 

izgleda kao jedna od najznačajnijih rečenica koje bih mogao da čujem ili sam da izgovorim. 

 

Ali, da li je putovanje i smrt? Poneko od nas na putu je našao smrt, i nikada se nije vratio. Pa 

ipak, smrt se češće dešava kod kuće. Jer kakvo je to umiranje na putu? Nađete se na nekom 

nepoznatom trgu, u nepoznatom gradu. 

 

Desiće vam se ono što vam se dešava kad gledate neke slike iz ranog perioda Dalijevog i 

Кirikovog: obuzeće vas vrtoglavica, strah, mutna slutnja ništavila pred svetom jedne apsolutne 

praznine. Otkud ova slutnja praznine na slikama ovih slikara? O tome sam razbijao glavu; sad 

mislim da je to zato što ovi pejzaži ne odgovaraju nijednom pejzažu našeg iskustva. Mi 

nemamo nikakav odnos s njima, oni su van ovoga odnosa, oni za nas još ništa ne „znače”, i 

pred njima, u njima, mi prestajemo da značimo. 

 

A nemati odnos sa jednim svetom nije ništa drugo nego ignorisati njegovu istoriju, pa i samo 

vreme koje smo u stanju da doživimo samo posredstvom istorije; lišiti, dakle, u svojoj svesti, 

taj svet prošlosti, pa samim tim i budućnosti. To je svet apsolutne sadašnjosti, eto šta hoću da 

kažem, svet nepokreta, onog nepokreta koji je jedini u stanju da sugeriše ništavilo. 

 

U ništavilo, verujem, samo tako se stiže. Možda je i savremena literatura, koja se češće poziva 

na filozofiju nego na slikarstvo, uspela upravo negde u blizini ovih slika koje su bez istorije 

kao geometrija, neki trougao, na primer, da se domogne svoje tehnike ništavila, tehnike za 

njegovu sugestiju: i ona se služi istim trikom sveta bez poznatog „značenja”, uspostavljanja 

apsolutne sadašnjosti, tog apsolutnog nepokreta. Poričem li da je to samo trik? 

 

Ali čovek zbog optičke varke postaje bog ili samoubica. Ovaj trik, ta sugestija ništavila koja se 

zahvaljuje odsustvu „racionalnog” odnosa sa jednim svetom (pa zbog toga i odsustvu istorije, 

vremena tog sveta i nas u njemu), oseti se, sa svom njenom svirepom snagom, na svakome 

putovanju. U nepoznatom svetu vi se osećate kao u ovim pejzažima Кirika i Dalija. Praznina 

tih pejzaža s kojima nemate odnos ispunjava vas osećanjem umiranja. 

 

Pejzaži kao da vas gutaju, vi nestajete. Stanje je slično stanju sna kad padate u prazno ili kad 

sa stravom otkrivate da vas niko ne poznaje, pa zbog toga počinjete i sami sebe da ne 

poznajete. Da bih sebe video i čuo, mogu li samo svojim očima? Ja sebe gledam očima čitavog 

sveta, čak i „pogledom” svoje mastionice na pisaćem stolu, pogledom vrha svog naliv-pera. 

Svet koji gledam i čujem, stvara me, na izvestan način gleda me i čuje, ja sa njim imam taj 

neophodni odnos da bih zaista bio. 

 

Ako je taj svet jedini moj svet; ako je moja mastionica uvek ista, sve do poslednjeg mog dana, 

možda ću sačuvati iluziju da sam i ja isti, jedan i konačan, stvoren zauvek. Palanka, to je ovaj 

svet koji nam, nepromenljiv, sugeriše ideju o našoj nepromenljivosti. Ono što je najodvratnije 

u svakom provincijalizmu, to je sugestija apsolutnog u poretku, u odnosima, u meni samome: 

http://www.slglasnik.com/


apsolutno je poreklom iz provincije u kojoj sve jeste kao da jeste zauvek, u kojoj nema 

promene, neočekivanog susreta, u kojoj aždaje ne mogu da žive, demoni i dobri anđeli-

spasioci, razbojnici i čudesa, u kojoj je sve poredak od iskoni i zauvek, date mere Pohvala 

putovanju i srazmerja, takođe i slika moga Ja, kao slika koju sam stvorio u tome nepokretnom 

„konačnom” svetu, jedna slepa i gluva „konačna” slika. 

 

Putovanje je atentat na tu sliku, na moju smešnu taštinu. Zašto se putnici tako unezvereno, na 

železničkim stanicama, vrte oko svoje nevidljive osovine? Zašto sa strahom gledaju u 

neočekivane pejzaže koji ih svojom novinom poražavaju? Odbijam razgovor o ushićenju s 

kojim ulazimo na nepoznati trg. Ovo ushićenje je trenutno: ono je možda radost što se izašlo iz 

jedne slike, iz svoga konačnog Ja, koje se oseća kao večita tamnica. Da, kao tamnica, ali ipak, 

evo, večita. 

 

Ovome ushićenju sleduje očajanje, strah od praznine: u času kad čovek oseća da nestaje, da ga 

nema, da prestaje da „važi”, kad je spreman da govori kako su ga svi napustili, kad je spreman 

ponovo da nažvrlja neku pesmu o svojoj samoći. Nisam rekao da u ovoj bedi nisu napisane 

velike pesme i naslikane sjajne slike. Veličina je uvek od mesa bede, nekog promašaja, nekog 

nesporazuma. Onaj duh koji bi stalno, iz sekunda u sekund nepogrešivo ocenjivao svet, nikad 

se ne gubeći u njemu, uvek u idealnom, uvek u pravom položaju prema svetu, sigurno bi bio 

besprekorno tačan, bio bi gola tačnost, njena kvintesencija, ali – umro bi od te svoje tačnosti, 

udavio bi se u njoj. Ništa tu ne bi imalo da ga udari i pokrene na izraz, na stvaranje. Ako sve 

razumem, odnos mene i sveta je odnos savršenog identiteta, sklada. 

 

Gde je identitet, tu nema stvaranja. Veliki pozitivisti, pa i oni iz današnjeg logičkog 

pozitivizma, tačniji su od nas, ali u tačnosti miruju, u savršenom izmirenju sa svetom. Da bi se 

nekuda pošlo, potreban je nesporazum, sudar, sukob. Potrebna je i izvesna mera gluposti, 

hvala neka je svetu koji nas daruje takvom glupošću, takvom kratkovidošću. – Ali, ako sam s 

ironijom nešto rekao o našim pesmama o samoći, kazao sam to ne zbog pesama i ne zbog 

literature, već zbog ove samoće čije optužbe su najčešće lažne: jer ova samoća što se oseti u 

nepoznatom svetu i koja se razume kao napuštenost od drugih, u stvari je potajna svest i strah 

da smo napušteni ne samo od drugih već i od sebe. 

 

Ono što nas napušta, pa čak i kroz napuštanje tih drugih (mojih prijatelja, moje ulice, moje 

mastionice) to sam ja sam, slika o sebi koju imam, s kojom stalno pokušavam da održim neki 

svoj identitet; ta slika kao forma jednoga odnosa, ta slika, gle, tako varljiva, tako užasno 

zavisna od prisutnosti poznatog sveta s kojim sam odnos izgradio. Na putu, u putovanju, umire 

svet koji je „moj” svet, umiru moji pejzaži, moja kuća, moji prijatelji (uvek ti fragmenti sveta 

u čijem obliku mi se čitav svet javlja: univerzum, na primer, može da ima izgled jednog 

dvorišta ili kupatila) i sa njima zajedno kroz njihovu smrt, ja upoznajem smrt i jednoga svoga 

Ja. Ali kakva agonija! I kakvim li sve trikovima pokušavamo da se domognemo vazduha, 

disanja, da izvrdamo tu neizbežnu smrt. 

 

Najčešće primenjivan trik jeste onaj trik prepoznavanja, kad s neizrecivom radošću otkrijemo 

da neka ulica „liči” na ulicu iz našeg sveta, da neki čovek „liči“ na nekog od naših poznanika, 

da neko drvo „liči” na drvo ispod kojega smo pljuckali svakog dana dok smo bili kod kuće. 

Naš Bora Stanković u Parizu izdašno se služio tim trikovima: svuda je pokušavao da nađe i 

pronađe Orijent, ali ne zbog Orijenta samog, već zbog sebe. Jedna naša spisateljka nedavno je 

napisala, s autentičnom uzbuđenošću: kako je usred Bretanje, pronašla crkvu istu kao što je 

crkva njenoga detinjstva u Brankovini. Ona je, dakle, „prepoznala” u drugom svetu svoj svet, 

prepoznajući sebe, braneći se od praznine, kao ambisa, kojom nas tuđi svet dočekuje, a ja sam, 

priznaću, najčešće sanjao Bajlonovu pijacu i, začudo, s radošću Pohvala putovanju opet 

prisustvovao jednoj sceni kojoj sam, za vreme okupacije, na toj pijaci bio svedok: kad su se 

žene bacile jedna na drugu zbog jednog samo komada konjskog mesa. 



 

Ono što me je užasavalo nekad, što je činilo da ni kasnije, nikad, nisam mogao ovom pijacom 

da prođem bez izvesnoga straha, moćnog uprkos tome što sam znao da je besmislen, sada me 

je po hotelskim sobama, u tuđim gradovima, skoro radovalo: vraćao sam se, eto, samome sebi, 

i sebe spasavao, pa makar taj Ja i ne bio u idili neke usamljene crkvice već na Bajlonovoj 

pijaci, u bedi, u komadu krvavog konjskog mesa koje raskidaju gladni nokti: u umiranju, kad 

se brani, naše Ja ne preza ni od kakvih sredstava, pa čak ni onih koja ne moraju mnogo da nam 

služe na čast. 

 

Ali jedna užasna lenjost (ne samo strah od sopstvenog nestajanja) nagoni nas da branimo ovu 

sliku koju smo vremenom provedenim u jednom svetu sklopili i nekako skrpili, lenjost za 

samostvaranje, lenjost nas, željnih da postojimo konačnošću starozavetnog boga, dati jednom 

zauvek. Šta znači putovanje ako ne upravo prinudu da, stalno u novom svetu, nužno stvaramo 

i svoje, nove odnose s njim, ne dakle da „prepoznajemo” u njemu stari svet, nego da 

otkrivamo taj realni, aktuelni svet zaista, da otkrivamo sami sebe? Uprkos navici i nasleđu, 

čovek je ipak aktuelni čovek: svet se ne ponavlja. 

 

Nikako konačni, neuništivi, pa makar i s moćnim pamćenjem koje nas ne zaboravlja i ne 

pristaje na sadašnjost, sa strašnim slojevima njegovih naslaga, svaki od nas je, na putu, to Ja 

koje je stalno u pitanju, koje se gubi i, upoznajući prazninu, nepokret, koje uvek iznova 

zahteva od nas da toj praznini, da strašnoj toj sugestiji ništavila, tom svetu bez odnosa sa 

nama, bez zajedničke naše istorije, bez vremena, ipak suprotstavimo, „damo” neki svoj odnos 

tako što ćemo da ga prihvatimo, da pokušamo da mu se nametnemo, da nađemo sa njim 

nekakvu zajedničku istoriju, da stvorimo sebe. Uvek nova priča, uvek novi nalog istorije koja 

će svet da učini mojim svetom, da me useli u njega, poveže sa njim, otme ništavilu. Uvek 

poezija, ipak taj (ma šta se reklo) najstrašniji rad, to stalno putovanje kao umiranje konačnog, 

to beskućništvo kao izvor žudnje za kućom sebe samog, svojom slikom, obrascem. Možda 

pesnik, koji je enigma i za sebe samog, i nije drugo nego putnik, iskušavalac ništavila, ništa 

moćniji od nas ostalih putnika: prepoznajem u njemu, takođe, lenjivca, ali kome nije dato da 

bude lenjivac, da u savršenom identitetu sa večitim svojim Ja, kao u večitom nekom i 

nepromenljivom svetu, pošteno predahne i prespava svoj život! 

 

Nije mu dato: pod nasiljem večite promene kojom mu se svet javlja, s one strane iskustva 

primenljivog na sva vremena, on se oseća valjda kao senka koja pati najstrašnijom patnjom 

senke: što je senka i što bi, nagađam, da se „postvari“, da samog sebe stigne kao nekakvu 

određenu izvesnost. Poznata je stvar: da pesnici nisu uvek voleli samo skulpturu, slike, već 

uopšte sve materijalne stvari, njihove čvrste forme koje su očigledne, koje ne mogu da budu 

dovedene u pitanje, koje imponuju pre svega kao postojane. A šta je pesma nego pokušaj 

ostvarenja jedne najpostojanije, „najmaterijalnije” materije, koja bi odolela svim promenama, 

svim iskušenjima promenljivog sveta, ta „prava” pesma o kojoj nije sanjao samo Malarme, 

pesma koja bi nas sadržavala do kraja i zauvek, pesma kao obrazac za jedno apsolutno Ja, 

iznad promene, iznad smrti, iznad naloga stvaranja tako teškog, tako uvek na granici očajanja? 

 

Na sreću, to nam nije dato. Na sreću, tu je umiranje jer tu je putovanje, oni jezivi ali 

basnoslovni trenuci upoznavanja sa prazninom i nepokretom kroz koje jedino vodi put u svet: 

valjda svako otkriće, od najbanalnije gramofonske ploče do Danteovih stihova, osvojeno je po 

cenu upoznavanja te Pohvala putovanju praznine sveta u kome nas još nema, tog svetla 

sleđenog u kristale našeg odsustva, jedne užasne tišine. Verujem da su najluđi avanturisti, 

akrobati i pesnici, oni koji su se užasnuli u sudbonosnom trenutku, prenuli otkrićem: da su 

možda lepi i sjajni ali mrtvi, hladni kristali; čini mi se čak da ih i dobro vidim, sad, kako lete 

iznad ponora smrti. 

Radomir Кonstantinović 

 



 

Кnjiževnik i filozof Radomir Кonstantinović i njegova supruga Кaća Samardžić proveli su 

1962. godine oko šest meseci na putovanju Evropom. 

 

U piščevoj zaostavštini nađena je nevelika sveska – dnevnik sa ovog putovanja, koji je zajedno 

sa još nekoliko eseja o umetnosti objavio Službeni glasnik (Beograd 2019) pod naslovom 

Pohvala putovanju (urednica Milka Zjačić Avramović). Isti naslov nosi i jedan 

Кonstantinovićev tekst iz novembra 1962, takođe uvršten u ovu knjigu. 

 

U ovim tekstovima mladog Кonstantinovića već je sasvim prepoznatljiv njegov filozofsko-

literarni stil koji će doći do izražaja u kasnije napisanim delima.  

 

 

 

5. Ljubomir Erić: PSIHOANALIZA I PSIHOPATOLOGIJA LIKOVNOG IZRAZA / 

Beograd: Službeni glasnik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/психоанализа-и-

психопатологија-ликовног-израза 

 

Psihijatar i psihoterapeut Ljubomir Erić formuliše psihoanalitičko shvatanje i tretiranje 

umetničkog stvaranja i umetničke imaginacije, iznoseći i sopstvena iskustva, zapažanja i 

zaključke o osnovnoj temi knjige – psihoanalitičko shvatanje karaktera, funkcije i, naročito, 

estetske vrednosti vizuelnog likovnog izražavanja psihički obolelih, sa naglaskom na težnji da 

se utvrdi da li postoje i, ako postoje, kakve su prirode i zakonitosti stepen i karakter 

psihotičkog oboljenja i kakve su njegove korelacije sa specifičnošću likovnog izraza za koji je 

sposoban psihički bolesnik. Кnjiga je dragocen prilog stvaranju preduslova za rešavanje 

jednog od presudnih problema stvaranja: odnosa bolesti i umetnosti. 

 

 

 
 

 

 
 
 

http://www.slglasnik.com/
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Београд: Booka, 2019. 
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Саманта Веран 

Београд: Лагуна, 2018. 
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Београд: Лагуна, 2017. 
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Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

8. ХАРФА ЗА ЕЛИ 

Хејзел Прајор 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

9. СПОРИ ПОВРАТАК КУЋИ 

Петер Хандке 

Горњи Милановац: Дечје новине, 1990. 
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Лусинда Рајли 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

 


