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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 139.000 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:  
 
  Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 

Управа за заједничке послове републичких органа 
Немањина бр. 22–26 
Београд 
 

 

Телефон: 3616-296; 363-1620; 363-1104; 3613-734/лок. 1620 и 1104   
biblioteka@uzzpro.gov.rs  
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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 Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Пекингу, Милана Бачевића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 58/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Техерану, Драгана Тодоровића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 58/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Источној Републици Уругвај, на нерезиденцијалној основи, 
са седиштем у Буенос Ајресу, Јеле Баћовић, Службени гласник Републике 
Србије бр. 58/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Источној Републици Уругвај, на нерезиденцијалној основи, 
са седиштем у Буенос Ајресу, Зорана Вујића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 58/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Литванији, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Варшави, Николе Зуровца, Службени гласник Републике Србије бр. 
58/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Литванији, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Варшави, Небојше Кошутића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 58/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Преторији, Горана Вујичића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 61/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Луанди, Милоша Перишића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 61/2022 
 



Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Демократској Републици Сао Томе и Принсипе, на 
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону, Оливера Антића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 62/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Демократској Републици Сао Томе и Принсипе, на 
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Луанди, Милоша Перишића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 62/2022 
 
Пословник о измени и допуни Јавнобележничког пословника, Службени 
гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о отварању Конзулата Републике Србије у Алепу, 
Сиријска Арапска Република, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања 
на изборима за народне посланике 27. маја 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 60/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја 
за одбрану, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке 
послове републичких органа, Дејана Матића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 54/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Управе за заједничке 
послове републичких органа, Оливере Дурлевић, Службени гласник Републике 
Србије бр. 54/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Дејана Закића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 59/2022 
 
Укупан извештај о резултатима избора за председника Републике, Службени 
гласник Републике Србије бр. 55/2022 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Општи споразум о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Габона, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
2/2022 
 
Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике 
Србије и Министарства спољних послова, међународне трговине, цивилног 



ваздухопловства и дијаспоре Свете Луције о пријатељству и заједничкој 
сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
2/2022 
 
Меморандум о разумевању о сарадњи у области протокола између 
Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних 
послова и сарадње Републике Екваторијалне Гвинеје, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2022 
 
Меморандум о разумевању о успостављању механизма политичких 
консултација између Министарства спољних послова Републике Србије и 
Министарства спољних послова и сарадње Републике Екваторијалне Гвинеје, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2022 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о повезивању шеме 
електронске идентификације грађана Западног Балкана, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2022 
 
 
Службени лист Града Београда 
 
Укупан извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине Града 
Београда, Службени лист Града Београда бр. 50/2022 
 
Решење о додели одборничких мандата, Службени лист Града Београда бр. 
52/2022  
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о одређивању делатности код чијег 
обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко 
електронског фискалног уређаја, Службени гласник Републике Србије бр. 
51/2022 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава 
за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији 
Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2022 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се 
спроводе централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије 
бр. 51/2022 
  



Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди 
и руралном развоју у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
52/2022 
 
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”, Службени 
гласник Републике Србије бр. 56/2022 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици 
Србији производи аудиовизуелно дело, Службени гласник Републике Србије 
бр. 57/2022 
 
Уредба о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени 
природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у 
случају поремећаја на тржишту природног гаса, Службени гласник Републике 
Србије бр. 59/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају 
државних хартија од вредности на примарном тржишту, Службени гласник 
Републике Србије бр. 59/2022 
 
Уредба о обвезницима система енергетског менаџмента, Службени гласник 
Републике Србије бр. 59/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цена основних 
животних намирница, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 63/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременом ограничењу извоза основних 
пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, Службени 
гласник Републике Србије бр. 52/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременом ограничењу извоза основних 
пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, Службени 
гласник Републике Србије бр. 57/2022 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о образовању Радне групе за праћење 
реализације Споразума о сарадњи између Републике Србије и UGT Renewables, 
Службени гласник Републике Србије бр. 57/2022 
 
Одлука о примени фактора пола у делатности осигурања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 58/2022 
 
Одлука о допуни Одлуке о извештавању друштва за осигурање/реосигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 58/2022 
 



Одлука о измени и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним 
услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 58/2022 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних 
пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, Службени 
гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 
прибављање одређених исправа, Службени гласник Републике Србије бр. 
59/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, 
царинских испостава, одсека и царинских реферата, Службени гласник 
Републике Србије бр. 59/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне 
важности за Републику Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 
61/2022 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза 
основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, 
Службени гласник Републике Србије бр. 61/2022 
 
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 
посебне намене мреже магистралних и разводних гасова источне Србије са 
елементима детаљне регулације на животну средину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 61/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате 
нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2022 
  
Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким и техничко-
експлоатационим условима које морају испуњавати теретно возило или скуп 
возила којим се обавља превоз терета у друмском саобраћају и обрасцима 
потврда о испуњавању ових услова, Службени гласник Републике Србије бр. 
51/2022 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини и обрасцу 
сертификата о специјалистичком знању из области ADN и Регистру издатих 
сертификата о специјалистичком знању из области ADN, Службени гласник 
Републике Србије бр. 51/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању царинских органа 
за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 54/2022 



Правилник о измени и допуни Правилника о захтевима за безбедност пловила 
за рекреацију и пловила на водомлазни погон, Службени гласник Републике 
Србије бр. 54/2022 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, 
типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и 
појединостима осталих елемената фискалног рачуна, Службени гласник 
Републике Србије бр. 57/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама 
производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, Службени гласник 
Републике Србије бр. 57/2022 
 
Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2022. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност, Службени 
гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Правилник о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног 
прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог 
купца, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Правилник о размени докумената и поднесака током спровођења поступака у 
вези са енергетском дозволом, лиценцом за обављање енергетске делатности и 
сагласношћу за складиштење и снабдевање за сопствене потребе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 60/2022 
 
Правилник о измени Правилника о радионицама за тахографе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 61/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о техничком прегледу возила, 
Службени гласник Републике Србије бр. 62/2022 
 
Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од 
драгоцених метала, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2022 
 
Упутство за утврђивање референтне и дисконтне каматне стопе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 51/2022 
   
Списак српских стандарда из области мерила, Службени гласник Републике 
Србије бр. 57/2022 
 
Финансијски извештаји (Народне банке Србије) за годину завршену 31. 
децембра 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Споразум између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске о сарадњи у области органске производње и међусобном 
признавању сертификата за органске производе и трговину домаћим 
производима, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
2/2022 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Монголије о трговинској и економској сарадњи, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2022 
 
 
Службени лист Града Београда 
 
Решење о дозвољеном броју возила за обављање такси превоза у граду 
Београду за 2022. годину, Службени лист Града Београда бр. 53/2022 
 
Програм потреба за такси превозом у граду Београду за период од 25. маја 2022. 
године до 25. маја 2027. године, Службени лист Града Београда бр. 53/2022 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 
COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2022 
 
Правилник о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини, Службени 
гласник Републике Србије бр. 51/2022 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о обрасцима у систему 
здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2022 
 
Упутство о престанку важења Упутства о начину примене ограничења уласка у 
Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом 
заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2022 
 
Упутство о престанку важења Упутства о начину примене ограничења уласка у 
Републику Србију лицима која долазе из држава са посебним ризиком од 
заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2022 
 



Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за 
осигуранике који остварују право у априлу 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 56/2022 
 
Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног 
уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 51/2022 
 
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне 
органе, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2022 
 
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за 
запослене у јединицама локалне самоуправе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 51/2022 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о условима за слободни 
приступ тржишту рада на Западном Балкану, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 2/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање 
пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја 
жена и равноправности полова у АП Војводини, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 20/2022 
 
Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројеката у 
области унапређења положаја Рома и Ромкиња, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 20/2022 
 
Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова 
удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са 
инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и 
популаризације пронаталитетне политике у 2022. години, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2022 
 
 
 
 
 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о оснивању Топличке академије струковних студија, Службени гласник 
Републике Србије бр. 57/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Сабора Светог Архангела Гаврила у Моравцима за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Светог Арханђела Гаврила у Шопићу за споменик 
културе, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Светог Архангела Гаврила у Цветановцу за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Светог Архангела Михаила у Јабучју за споменик 
културе, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Светог апостола и јеванђелисте Марка у Варни за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Покрова Пресвете Богородице у Радљеву за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних 
струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета 
Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија 
у школској 2022/2023. години, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2022 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних 
струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за 
академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија 
у школској 2022/2023. години, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2022 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике 
Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у 
школској 2022/2023. години, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о упису у средњу школу, Службени гласник 
Републике Србије бр. 57/2022 
 
Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 59/2022 
 



Решење о усклађивању права на национално спортско признање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 59/2022 
 
Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2022 
 
  
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Споразум о сарадњи између Министарства омладине и спорта Републике 
Србије и Амбасаде Републике Француске у Србији и Француског института у 
Србији, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
2/2022 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за март 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
61/2022 
 
 
Службени лист Града Београда 
 
Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2022. године, Службени лист 
Града Београда бр. 52/2022 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И 
ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 

2022. ГОДИНИ 



 
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. ЛЕГЕ АРТИС: прописи у пракси 
3. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 
4. НАША МЕСТА: часопис за локалну самоуправу 
5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 
6. ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ: часопис Института за новију историју 

Србије 
 

 
 
 

 
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, а део фонда дигитализован је и доступан на адреси:  
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 

 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 

1. Предлог Закона о државним службеницима грађанског реда, Београд, 
1922. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 



 
1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О НАСЛЕЂИВАЊУ:  

СА СУДСКОМ ПРАКСОМ, ПРИМЕРИМА ТУЖБИ,  
РЕГИСТРОМ ПОЈМОВА И ПРИЛОГОМ 
Гордана Станојчић 
Београд: Пословни биро, 2021. 

  
2. ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО 

Бојан Милисављевић 
Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво, 
2021. 

  
3. ДРУШТВО И ПРАВО: УВОД У СОЦИОЛОГИЈУ ПРАВА 

Данило Вуковић 
Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво, 
2021. 

  
4. FORUM ROMANUM: РИМСКА ДРЖАВА, ПРАВО,  

РЕЛИГИЈА И МИТОВИ 
Жика Бујуклић 
Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и 
информисање, 2015. 

  
5. ПРАКТИКУМ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Добросав Миловановић 
Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво: 
Центар за јавну управу и и јавне набавке, 2021. 

  
6. БЕЛЕЖНИЦА ИЗ ТАЛАМАНКЕ 

Емил Сиоран 
Београд; Чачак: Б. Кукић; Градац К, 2021. 

  
7. БРЕВИЈАР ХАОСА 

Албер Карако 
Београд; Чачак: Б. Кукић; Градац К, 2020. 

  
8. ФИЛОЗОФИЈА МАТЕМАТИКЕ 

Стефан Баркер 
Београд; Чачак: Б. Кукић; Градац К, 2020. 

  
9. ГОВОРИ СЕЛИН 

Луј-Фердинанд Селин 
Београд; Чачак: Б. Кукић; Градац, 2015. 

  
10. КАМИЈЕВО ЦАРСТВО 

Милка Лучић 
Београд; Чачак: Б. Кукић; Градац, 2015. 



  
11. МОЈ ЖИВОТ 

Влахо Буковац 
Београд; Чачак: Б. Кукић; Градац К, 2021. 

  
12. ОДБРОЈАВАЊЕ 

Фросина Пармаковска 
Београд; Чачак: Б. Кукић; Градац К, 2021. 

  
13. ОДМЕТНИК 

Ернест Јингер 
Београд; Чачак: Б. Кукић; Градац К, 2021. 

  
14. УТИЦАЈ АУСТРОУГАРСКЕ ИМПЕРИЈЕ  

НА СТВАРАЊЕ АЛБАНСКЕ НАЦИЈЕ, 1896–1908 
Теодора Толева 
Београд: Филип Вишњић; Институт за европске студије, 2020. 

  
15. ДАЉ: СЛАВОНСКА БАЛАДА 

Горан Дакић 
Бања Лука: Имприматур, 2021. 

  
16. ДИЈАГНОЗА 

Нада Каурин Кнежевић 
Бања Лука: Имприматур, 2020. 

  
17. ХАЏИЛУК ПЛЕМЕНИТОМ СНУ 

Борис Максимовић 
Бања Лука: Имприматур, 2020. 

  
18. КА ДНУ 

Ана Болава 
Бања Лука: Имприматур, 2020. 

  
19. МОНУМЕНТ 

Берислав Благојевић 
Бања Лука: Имприматур, 2020. 
 

20. МУЛАТ АЛБИНО КОМАРАЦ 
Стево Грабовац 
Београд; Бања Лука: Библионер; Имприматур, 2020. 

  
21. ПОКУШАЈИ ОБЕСХРАБРЕЊА (ДА СЕ ПРЕДА ПИСАЊУ) 

Ери де Лука 
Бања Лука: Имприматур, Антикваријат Рамајана 2021. 
 

  



22. СПАМ 
Лазар Пашћановић 
Београд; Бања Лука: Библионер; Имприматур, 2020. 

  
23. ШТА ЈЕ ЗАПРАВО КРЕАТИВНОСТ? 

Милица Дробац Павићевић 
Бања Лука: Имприматур; Филозофски факултет, 2020. 

  
24. У ЈАРКУ 

Слађана Перковић 
Бања Лука: Имприматур, 2020. 

  
25. ВРАПЦИ У ОЛУЈИ 

Нинослав Митровић 
Бања Лука: Имприматур, 2021. 

  
26. ЖИРАФИН ВРАТ: ОБРАЗОВНИ РОМАН 

Јудит Шалански 
Бања Лука: Имприматур, 2020. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕМО 

 
 
 
1. Марк Солмс; Оливер Турнбул: МОЗАК И УНУТРАШЊИ СВЕТ: УВОД У 
НЕУРОНАУЧНО ПРОУЧАВАЊЕ СУБЈЕКТИВНИХ ИСКУСТАВА / 
Београд: Clio, 2019. 
 
Преузето са сајта: 
http://clio.rs/MOZAK-I-UNUTRASNJI-SVET_Knjiga_148313 
 

У покушају да сместе психијатријско знање и обуку будућих психијатара 
директније у контекст савремене биологије, аутори скицирају почетке новог 
интелектуалног оквира за психијатрију који полази из текућих биолошких 
знања о односу ума према мозгу. 
 

Најзначајније откриће Марка Солмса је откриће механизама сањања у 
предњем мозгу. Многи научници су се бавили истраживањем сањања и пре др 
Солмса, али он је први који је открио нешто што је промицало његовим 
претходницима. Пре представљања овог открића, он води читаоца на 
занимљиво путовање кроз неурофизиологију и неуроанатомију и даље, кроз 
свесне и несвесне процесе, кроз тајанствене путеве памћења, кроз 
егзистенцијално важне системе емоција, кроз језик и његову употребу у 
психотерапији, све до генетике и полних разлика. Ипак, централно место 
припада сновима. Аутор даје посебан простор темељном неуропсихолошком 
испитивању најзагонетнијег од свих психичких феномена.  

„Ово је четврта књига коју пише Марк Солмс као водећи аутор. Књига 
Мозак и унутрашњи свет, који као коаутор потписује и Оливер Турнбул, 
допуњује претходне Солмсове радове, проширује и разјашњава разматрања која 
су у њима изнета, нарочито она у Неуропсихологији снова и Клиничким 
студијама у неуропсихоанализи.” 

Оливер Сакс 

http://clio.rs/MOZAK-I-UNUTRASNJI-SVET_Knjiga_148313


 

2. Шери Теркл: ОБНОВИМО РАЗГОВОР: МОЋ РАЗГОВОРА У 
ДИГИТАЛНОМ ДОБУ / Београд: Clio, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
http://clio.rs/OBNOVIMO-RAZGOVOR-Moc-razgovora-u-digitalnom-
dobu_Knjiga_167369 
 

Угледна научница, Шери Теркл, истражује како бекство од разговора 
подрива односе међу људима, креативност и продуктивност, и како повратак  
разговора лицем у лице може помоћи да се врати изгубљени хуманистички 
амбијент. 

Људи живе у технолошком универзуму у којем непрекидно 
комуницирају, а  разговор су жртвовали зарад пуке техничке повезаности. На 
основу петогодишњег истраживања, интервјуа у домовима, школама и на 
радном месту, Теркл тврди да смо дошли до бољег разумевања докле  
технологија може да нас одведе, али знамо и њена ограничења. Право је време 
да се поново покрене разговор. Врлине комуникације лицем у лице су 
неограничене, а најприсутнија „технологија” – разговор, одолева савременим 
изазовима. Људи имају све што је потребно да га започну – имају једни друге!  
 
 
 
3. Данијела С. Петровић: УМЕШНОСТ КОМУНИЦИРАЊА: ТЕОРИЈСКИ 
И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ / Београд: Clio, 2019. 
 
Преузето са сајта: 
http://clio.rs/UMESNOST-KOMUNICIRANJA-Teorijski-i-prakticni-
aspekti_Knjiga_145417 
 

Књига Умешност комуницирања садржи систематски и критички 
изложен преглед обимне научне грађе која се тиче интерперсоналне 
комуникације. Конципирана је на основу јасно постављеног циља да се прво 
укаже на генерални концепт комуникације и умешности комуницирања, а затим 
представе основне врсте комуникације и контексти у којима се она одвија, као и 
кључне комуникацијске вештине. 
 

Ауторка даје свеобухватан, и на савременим истраживањима заснован 
теоријски приказ који осветљава сложеност комуникационог процеса. Такође, 
приликом бављења практичним аспектима комуникације, ауторка из теоријске 
анализе извлачи велики број контекстуално прилагођених практичних савета. 

http://clio.rs/OBNOVIMO-RAZGOVOR-Moc-razgovora-u-digitalnom-dobu_Knjiga_167369
http://clio.rs/OBNOVIMO-RAZGOVOR-Moc-razgovora-u-digitalnom-dobu_Knjiga_167369
http://clio.rs/UMESNOST-KOMUNICIRANJA-Teorijski-i-prakticni-aspekti_Knjiga_145417
http://clio.rs/UMESNOST-KOMUNICIRANJA-Teorijski-i-prakticni-aspekti_Knjiga_145417


Теме које су у књизи обрађене пружају она сазнања која су потребна како 
различитим професионалцима, тако и људима у свакодневном животу, да 
одговоре на изазове комуницирања и унапреде своје интерперсоналне односе.  
 
 
 
4. Милица Дробац Павићевић: ШТА ЈЕ ЗАПРАВО КРЕАТИВНОСТ? / Бања 
Лука: Имприматур; Филозофски факултет, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://imprimatur.ba/shop/sve-knjige-2/sta-je-zapravo-kreativnost/ 
 

„Ријечи креативност или стваралаштво чујемо толико често, рекло би се 
свакодневно. Због тога стичемо утисак као да је то нешто што је савршено 
познато и неупитно, а како и не бисмо тако вјеровали кад је присутна 
хиперпродукција текстова, чланака и блогова на ову тему. Али ако бисмо се 
забавили дефиницијама појма креативности, као и покушајима објашњења њене 
природе, уочили бисмо прилично шаренило и несклад међу њима. И то не само 
код лаика, што је и очекивано, већ и код научника, било да су они психолози, 
филозофи, социолози, лингвисти, економисти, историчари умјетности или неки 
други. 

Намјера ове књиге је да понуди преглед историје и развоја појма 
креативности од антике до данас, да освијетли механизме који леже у њеном 
коријену, као и да истражи могуће начине како се кроз образовни систем ова 
способност може развијати и охрабривати. Ова књига, дакле, није намијењена 
само проучаваоцима ове области, већ свима онима који желе да схвате како 
настаје нешто ново и како се та способност може развијати – код наших 
ученика, код наше дјеце, код наших пријатеља и сарадника.” 

Ауторка Милица Дробац Павићевић 
 

„Начин излагања ауторке увлачи читаоца у мисаону авантуру и не да му 
мира, мучи читаоца ментално захтевним текстом који представља изазовну 
интелектуалну провокацију, тражи од читаоца да решава задатке који траже 
како знање тако и промишљање отвореног ума, чак и иновативно. Текст је 
писан паметно, професионално коректно и потковано. Колегиница Дробац 
Павићевић је изабрала много тежи пут, проблемски начин излагања, који тражи 
од аутора више од таксативног стила са описом феномена. Од ауторке је овај 
приступ захтевао добра психолошка знања, али и широку културу, познавање 
филозофије, књижевности, митологије и других дисциплина релевантних за 
бављење овом темом.”  

Проф. др Ана Пешикан 
 

https://imprimatur.ba/shop/sve-knjige-2/sta-je-zapravo-kreativnost/


 
5. Ранко Бугарски: ЛИНГВИСТИЧКИ МЕМОАРИ / Београд: Академска 
књига, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://akademskaknjiga.com/katalog/lingvisticki-memoari/ 
 

Ова књига је резултат ауторовог покушаја да заокружи и од заборава 
спасе неке важније фрагменте једног дугог и богатог лингвистичког памћења, и 
тако представља својеврсну рекапитулацију његовог вишедеценијског рада. 
Она садржи сажет резиме његових наставничких и научно-стручних 
делатности, затим неколико поглавља посвећених појединим сегментима и 
аспектима тих активности, да би цела слика била употпуњена пребацивањем 
тежишта са аутора на друге личности виђене његовим очима („аутобиографија 
о другима”), кроз разгранати мозаик сећања на педесет истакнутих лингвиста 
који су оставили значајног трага у хроничаревом животу и раду. На крају је 
кратак приказ пишчевог друштвеног ангажмана у вези с језичким питањима. 

Ранко Бугарски је редовни професор Филолошког факултета у Београду 
(у пензији). Предавао је на многим универзитетима у Европи, САД и 
Аустралији. Аутор је преко 20 књига и великог броја других радова из 
англистике, опште и примењене лингвистике, социолингвистике и других 
дисциплина. Био је председник Европског лингвистичког друштва, 
потпредседник Међународног удружења за примењену лингвистику и експерт 
Савета Европе за регионалне и мањинске језике. Члан је Европске академије 
наука и уметности у Салцбургу. 
 
 
 
6. Берислав Благојевић: МОНУМЕНТ / Бања Лука: Имприматур, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://imprimatur.ba/shop/sve-knjige-2/monument/ 
 

„У књизи Монумент, Берислав Благојевић исписује двадесет једну кратку 
причу у којима исказује једну широку палету интересовања за различите 
аспекте стварности, који се промишљају и уобличавају у књижевни текст. Тако, 
полазећи од постојбине Дон Кихота (а сви озбиљни писци, на одређени начин, 
нужно реферишу на Сервантесов роман), писац креира и уводи нас у један 
имагинарни простор у коме се непрекидно сучељава садашње са прошлим, гдје 
се у нескривеном  критичком тону, али и иронијском маниру, указује на 
аномалије људске егзистенције на почетку трећег миленијума; затим ту је 
постмодернистичко поигравање са књигом, библиотеком, читањем и самим 

https://akademskaknjiga.com/katalog/lingvisticki-memoari/
https://imprimatur.ba/shop/sve-knjige-2/monument/


чином стварања; даље, скидање наслага историјске прашине са докумената и 
њихово претакање у фикцију; емотивно евоцирање прошлости… 

Опредијеливши се за кратку причу, као жанровску одредницу која је, 
сама по себи, изразито захтјевна, јер тражи од писца једну велику мисаону 
фокусираност како би се почетна идеја реализовала на књижевно увјерљив 
начин, Благојевић показује завидну способност да свој исказ у потпуности 
самјери тако краткој форми. Управо због тога, осјећа се заокруженост 
појединих прича, али и успостављање сагласја између њих, па се након читања 
књига доживљава као цјеловит и компактан текст. Међутим, ваља нагласити да 
поједине приче, када се истргну из те цјелине, представљају праве минијатуре, 
изразито успјеле у књижевном смислу.” 

Проф. др Игор Симановић 

 

 

7. Фредрик Бакман: МЕДВЕДГРАД / Београд: Лагуна, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n4928_knjiga_medvedgrad_laguna.html 
 

Роман по којем је снимљена хит серија ТВ мреже HBO. 

Прича о малом граду, великим сновима и цени коју смо спремни да 
платимо да бисмо их остварили. 

Победа на јуниорском првенству у хокеју и није нешто нарочито 
значајно, али за становнике Медведграда је од животне важности. Њихов 
градић, скрајнут у дивљини, пропада. Прождиру га незапосленост и све гушћа 
шума. Али та победа могла би привући пажњу инвеститора, а држава би можда 
финансирала програм за спортске таленте који би тренирали у природи ван 
градске вреве. Да и не говоримо шта би таква победа значила Амату, жгољавом 
тинејџеру ког не третирају као потпуног губитника једино кад је на леду. Или 
Кевину, младом хокејашу којем би победа омогућила будућност у NHL лиги. И 
Петеру, пожртвованом менаџеру тима чију је професионалну хокејашку 
каријеру окончала трагедија. 

Испрва, делује да млади тим може остварити снове свих становника 
Медведграда. Али оне пијане ноћи у којој се славила будућа одлучујућа победа 
момака, нешто се догодило између Кевина и Петерове ћерке. Нешто што ће 
променити све. Падају оптужбе које се, попут кругова на води, шире на цео 
град, не штедећи ниједног становника. Оно што је за једне чин издаје, за друге 
је питање оданости. И све ће се сручити на једног младића који ће смоћи 
храброст да каже истину, ма колико она била непожељна. 

https://www.laguna.rs/n4928_knjiga_medvedgrad_laguna.html


У питању је будућност града. Нико не сме остати по страни или ћутати. 
Чију страну ћете ви одабрати? 

Медведград је прича о малој заједници коју уједињује нада, о тајни која 
ће је разорити и о храбрости појединца да се успротиви већини. Овом причом о 
градићу скривеном у шуми Бакман нам је разоткрио читав свет. 

 
 
 
8. Фредрик Бакман: МИ ПРОТИВ ВАС / Београд: Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n5235_knjiga_mi_protiv_vas_laguna.html 
 

Роман који може да зацели и најдубље ране. 

Може ли већ сломљен град преживети још једну трагедију? 

Медведград је мали град у којем су мештани навикли на невоље и тежак 
живот. Слично је и у суседном граду Вресишту. Посла нема за житеље оба 
места, а и једни и други полажу наде у своје хокејашке клубове. Док свако 
тражи начин да се снађе у тешким временима, Маја и Ана проводе лето на 
скривеном Острву у жељи да побегну од целог света. Ривалство између 
Медведграда и Вресишта прераста у немилосрдну битку за новац и опстанак. 
Хокејашки клуб Медведграда вероватно ће бити распуштен. Последња нада им 
је млади играч Амат, најбржи хокејаш Медведграда. 

Насиље се увлачи у град. Чини се да је људе најлакше натерати да се 
мрзе. Кад буде постигнут последњи гол, неко из Медведграда биће мртав. 
Становници оба места запитаће се да ли је после свега могућ живот у којем ће 
хокеј бити само једноставна игра на парчету леда између два гола и два тима. 
Само ми против вас. 

Роман је посвећен свим мукама и радостима, малим и великим причама 
које сачињавају наше заједнице. Уз огромну саосећајност и разумевање, Бакман 
нам открива како нас оданост, пријатељство и љубазност могу провести кроз 
најтеже тренутке. 

 

„Ретко се проналази прича са јунацима до којих вам је толико стало.” 

Göteborgs-Posten 

„Бакман је постигао немогуће. Он је Швеђанин који је досегао 
популарност групе „ABBA”. 

New York Times Book Review 

https://www.laguna.rs/n5235_knjiga_mi_protiv_vas_laguna.html
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