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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 140.000 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 Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Каиру, Југослава Вукадиновића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 75/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Сенегал, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Рабату, Слађане Прице Тавчиовске, Службени гласник Републике 
Србије бр. 75/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Сенегал, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Рабату, Ивана Бауера, Службени гласник Републике Србије бр. 
75/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Каиру, Мирослава Шестовића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 80/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Савезној Демократској Републици Непал, на 
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију, Владимира Марића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 80/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Савезној Демократској Републици Непал, на 
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију, Синише Павића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 80/2022 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за изузетне 
заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских 
односа између Републике Србије и Арапске Републике Египат, Абделу Фатаху 
ал Сисију, председнику Арапске Републике Египат, Службени гласник 
Републике Србије бр. 81/2022  
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Држави Катар, Јасминка Поздерца, Службени гласник 
Републике Србије бр. 82/2022  



Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Исламској Републици Мауританији, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Рабату, Слађане Прице Тавчиовске, Службени гласник 
Републике Србије бр. 82/2022  
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Исламској Републици Мауританији, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Рабату, Ивана Бауера, Службени гласник Републике 
Србије бр. 82/2022  
 
Уредба о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције, 
Службени гласник Републике Србије бр. 83/2022 
 
Одлука о привременом укидању виза за улазак у Републику Србију за 
држављане Арапске Републике Египат, Службени гласник Републике Србије 
бр. 80/2022 
 
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. 84/2022 
 
Решење о додели мандата народних посланика Народне скупштине, Службени 
гласник Републике Србије бр. 78/2022   
 
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Александри Савовић, Службени 
гласник Републике Србије бр. 84/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Александре Савовић, Службени 
гласник Републике Србије бр. 84/2022 
 
Укупан извештај о резултатима избора за народне посланике Народне 
скупштине, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2022 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Оквирни споразум између Републике Србије и Кнежевине Монако, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2022 
 
Меморандум о разумевању о политичким консултацијама између Министарства 
спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова, сарадње 
и заједница Демократске Републике Сао Томе и Принсипе, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2022 



Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе 
Уједињених Арапских Емирата о размени искустава о развоју и модернизацији 
владе, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2022 
 
Меморандум о сарадњи између Дипломатске академије „Хосе Сеселио дел 
Ваље” Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике 
Хондурас и Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике 
Србије о академској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2022 
 
Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике 
Србије и Министарства спољних послова Републике Индонезије о политичким 
консултацијама, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 3/2022 
 
Меморандум о разумевању о билатералним консултацијама између 
Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних 
послова Народне Републике Бангладеш, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2022 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе 
против кријумчарења миграната, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2022 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Оквирног споразума о сарадњи између 
Републике Србије и Кнежевине Монако, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2022 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 
Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2022 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница, Службени 
гласник Републике Србије бр. 73/2022 
 
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. 73/2022 
 



Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 73/2022 
 
Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Инвестиционог програма 
„Опоравак и развој”, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о режиму граничних провера страних и домаћих 
пловила, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2022 
 
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета 
услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години који 
се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција, Службени 
гласник Републике Србије бр. 74/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о критеријумима, условима и начину 
обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача, 
Службени гласник Републике Србије бр. 74/2022 
 
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. 76/2022 
 
Уредба о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком 
саобраћају који се обавља на мрежи пруга Републике Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 
Уредба о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене за 
претовар нафте и нафтних деривата у Бољевцима, Службени гласник Републике 
Србије бр. 77/2022   
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цена основних 
животних намирница, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2022   
 
Уредба о допуни Уредбе о врстама услуга које пружа Министарство 
унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге, Службени гласник 
Републике Србије бр. 80/2022 
 
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. 83/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије у 2022. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 83/2022 
 



Уредба о изменама Уредбе о платама полицијских службеника, Службени 
гласник Републике Србије бр. 83/2022 
 
Уредба о вођењу, функционисању и утврђивању података који се уписују у 
Регистар административних поступака, Службени гласник Републике Србије 
бр. 84/2022 
 
Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница, Службени 
гласник Републике Србије бр. 84/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 84/2022 
 
Уредба о проглашењу Предела изузетних одлика „Столови”, Службени гласник 
Републике Србије бр. 84/2022 
 
Уредба о проглашењу Предела изузетних одлика „Жељин”, Службени гласник 
Републике Србије бр. 84/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, Службени 
гласник Републике Србије бр. 73/2022 
 
Одлука 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. 73/2022 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом ограничењу извоза 
основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, 
Службени гласник Републике Србије бр. 74/2022 
 
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене електричне 
енергије за гарантовано снабдевање, Службени гласник Републике Србије бр. 
75/2022 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО 
ДИЗЕЛА EN 590, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2022 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних 
пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, Службени 
гласник Републике Србије бр. 76/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина 
на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских 
дажбина у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 



Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће 
спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2023. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 
Одлука о образовању Одбора за организацију Првог међународног сајма вина 
„Винска визија Отворени Балкан”, Службени гласник Републике Србије бр. 
77/2022 
 
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног 
гаса за јавно снабдевање, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2022   
 
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа 
систему за дистрибуцију природног гаса, Службени гласник Републике Србије 
бр. 78/2022   
 
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа 
систему за транспорт природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 
78/2022   
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 79/2022  
 
Одлука о изменама Одлуке о привременом ограничењу извоза основних 
пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, Службени 
гласник Републике Србије бр. 81/2022  
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 81/2022  
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за 
подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2022. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 81/2022  
 
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга 
у међународном поштанском саобраћају, Службени гласник Републике Србије 
бр. 82/2022  
 
Одлука о емисији државних записа Републике Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 83/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 83/2022 
 
Одлука о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за 
надокнаду разлике у цени гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 
83/2022 
 



Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 83/2022 
 
Одлука 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. 84/2022 
 
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног 
резервата природе „Ртањ”, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2022 
 
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене мреже 
магистралних и разводних гасовода источне Србије са елементима детаљне 
регулације, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2022 
    
Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким и техничко-
експлоатационим условима које мора испуњавати теретно возило или скуп 
возила којим се обавља превоз терета у друмском саобраћају и о обрасцима 
потврда о испуњавању ових услова, Службени гласник Републике Србије бр. 
75/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о подстицајима за унапређење система 
креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, 
развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, 
Службени гласник Републике Србије бр. 77/2022  
 
Правилник о измени и допуни Правилника о условима које треба да испуне 
правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке 
документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску 
дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, 
Службени гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 
Правилник о објављивању и одлагању инсајдерских информација, Службени 
гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 
Правилник о списку лица са приступом инсајдерским информацијама и 
ажурирању списка лица са приступом инсајдерским информацијама, Службени 
гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 
Правилник о инвестиционим препорукама, Службени гласник Републике 
Србије бр. 77/2022 
 
Правилник о поступцима који се могу сматрати манипулацијом на тржишту, 
поступцима за спречавање и откривање злоупотребе на тржишту и 
пријављивању сумњивих трансакција, Службени гласник Републике Србије бр. 
77/2022 
 



Правилник о истраживању тржишта, Службени гласник Републике Србије бр. 
77/2022 
 
Правилник о новчаним казнама, Службени гласник Републике Србије бр. 
77/2022 
 
Правилник о проспекту, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 
Правилник о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва, 
Службени гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 
Правилник о правилима поступања инвестиционог друштва приликом пружања 
услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 
Правилник о измени Правилника о одређивању сидришта, Службени гласник 
Републике Србије бр. 78/2022   
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за 
издавање сертификата аеродрома, Службени гласник Републике Србије бр. 
78/2022   
 
Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених 
метала на основу прописане документације, Службени гласник Републике 
Србије бр. 82/2022  
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину вршења контроле и 
непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних 
евиденција о примени посебних мера и овлашћења, Службени гласник 
Републике Србије бр. 82/2022  
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама мерила која подлежу 
законској контроли, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2022 
 
Правилник о знаку произвођача, увозника, односно заступника и ознаци 
финоће, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2022 
 
Правилник о ближим условима у погледу енергетске ефикасности зграда под 
којима се може уговарати испорука топлотне енергије за кориснике јавних 
средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о правилима летења и пружању 
услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету, 
Службени гласник Републике Србије бр. 84/2022 
   
 
 
 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде и аграрне 
реформе Сиријске Арапске Републике о сарадњи у области пољопривреде, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2022 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 
Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању 
одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОС), 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 31/2022 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о измени Уредбе о Плану здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања у Републици Србији за 2022. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 79/2022 
   
Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, 
Службени гласник Републике Србије бр. 73/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 74/2022 
 
Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање 
лиценце члановима комора здравствених радника, Службени гласник 
Републике Србије бр. 76/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, Службени 
гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 
Правилник о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену 
заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2022  



Правилник о измени Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном 
и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије 
бр. 82/2022  
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији, нормативима и 
стандардима рада центра за социјални рад, Службени гласник Републике 
Србије бр. 83/2022 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о стицању статуса института од националног значаја (Институт за 
нуклеарне науке „Винча” Београд, Мике Петровића Аласа 12–14), Службени 
гласник Републике Србије бр. 84/2022  
 
Правилник о изменама Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у 
иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о одобравању и финансирању програма 
којима се остварује општи интерес у области спорта, Службени гласник 
Републике Србије бр. 77/2022 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 77/2022 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за јун 2022. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 78/2022 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за мај 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
83/2022 
 
Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период 
јануар–мај 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2022 
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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. Закон о јавним берзама, донет 3. новембра 1886. године у Нишу 

 
2. Закон о пороти, донет 31. марта 1892. године у Београду 

 
3. Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држави, Београд, 1921. 
 
4. Правилник о давању помоћи и позајмица из чистог прихода Државне 

Класне Лутрије, 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. СРБИЗМИ У ГРЧКОМ И ЛАТИНСКОМ 

Слободан Филиповић 
Београд: Пешић и синови, 2010. 

  
2. ЗА СВЕЧОВЕЧАНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ:  

ДИМИТРИЈЕ МИТРИНОВИЋ 
Душан Пајин 
Београд: Пешић и синови, 2016. 

  
3. ИСТОРИЈА ИЗА ПРИПОВЕСТИ: ЕСЕЈИ О ЈУГОСЛАВИЈИ  

Петер Хандке 
Нови Сад: Прометеј: Српско народно позориште;  
Београд: Радио-телевизија Србије: Штампар Макарије, 2020. 

  
4. BELLADONNA 

Даша Дрндић 
Нови Сад: Културни центар Новог Сада;  
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 

  
5. ГРАНЏ 

Владимир Булатовић 
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 

  
6. ГРАВИТАЦИЈЕ 

Сенка Марић 
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 

  
7. ЊЕНО НАГО ТЕЛО И ДРУГЕ ЧУДНЕ ПРИЧЕ 

Христос Aстерију 
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 

  
8. ПОНОВО ОСУЂЕН 

Фатос Љубоња 
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 

  
9. ПРАЋЕРКА: КАКО САМ НАУЧИЛА СРПСКИ  

И ПРЕСТАЛА ДА СЕ ПЛАШИМ 
Ивана Булатовић 
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 

  
10. PUNK IS DEAD 

Томаж Космач 
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 
 
 



  
11. РУДИ 

Немања Јовановић 
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 

  
12. САМИ 

Маринко Кошчец 
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 

  
13. ВОК ОН! : МАНИФЕСТ РАЗДРАГАНОГ ПЕСИМИЗМА 

Угљеша Шајтинац 
Кикинда: Партизанска књига;  
Сомбор: Сомборски књижевни фестивал, 2021. 

  
14. ЗДРАВО ДРУЖЕ НЕДОСТАЈАО СИ НАМ 

Ричард Овејн Робертс 
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 

  
15. ХУ ИЗ ХУ ИН ГЛОБАЛИЗЕЈШН: ПОЛИГРАФИЈА ПАТОЛОГИЈЕ 

ГЛОБАЛИСТИЧКОГ УМА И НОВО ЧИТАЊЕ ИСТОРИЈЕ 
КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА У ПОТРАЗИ ЗА ИСТИНОМ О 
„ИСТИНИ” 
Михајло Миња Л. Ђорђевић 
Београд: Пешић и синови, 2015. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 
 
1. Вероник Берген: ИЛИ ДА СЕ СПАСУ СВИ, ИЛИ НИКО / Београд: 
Геопоетика издаваштво, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://geopoetika.com/o-knjizi/1763/ili-da-se-spasu-svi-ili-niko 

 
У новом роману Вероник Берген редом се појављују знаменити пси: 

Луканикос, „устанички пас” из дана великог протеста против строгих мера 
штедње у Грчкој, затим Блонди, Хитлеров немачки овчар, Лајка, животиња 
жртва свемирских освајања, па пас из племена Јаномами који се бори против 
истребљивања амазонских Индијанаца, те пси Марије Антоанете. Као 
приповедачи и сведоци људске лудости, они промишљају будућност наше 
врсте кроз њену прошлост. Да ли би сви требало да буду спасени? Или ико 
уопште?  

„Раскошна књига, црвено-црна – пуна енергије, гнева и хумора, ова 
приповест приказује човечанство и космос на начин убедљив и жесток; 
Вероник Берген је инвентивна и поетична у изразу, лексика јој врца од маште, а 
дар јој је неисцрпан.” 

Жанин Пак ле Карне  

 

„Од Блонди, Хитлерове мезимице која страда од цијанида, до Пиријевих 
хаскија, мученика у освајачком походу на Пол, преко Мопса, миљеника Марије 
Антоанете, и четвороножних хероја из наполеоновских ратова – сви ти пси, 
вођени пером Вероник Берген, износе једну неочекивану, здраву визију 
историје. Која кулминира у тренутку кад људски род ишчезава, како ауторка 
поентира. (...) Ако вас занимају немогуће ствари, немојте пропустити необичан 
и леп роман Вероник Берген.” 

Алан Никола, Imanite 

                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 

https://geopoetika.com/o-knjizi/1763/ili-da-se-spasu-svi-ili-niko


 
2. Александар Генис: КОЖА ВРЕМЕНА. КЊИГА ПРОМЕНА / Београд: 
Геопоетика издаваштво, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1762/koza-vremena 
 

„Позната је древна клетва, која се приписује Кинезима: Желим ти да 
живиш у време промена! Рекло би се да је она сада изгубила смисао, јер се у 
наше време промене одигравају свуда и свима. Александар Генис суптилно и 
пажљиво настоји да те промене забележи у својој новој књизи... Поднаслов 
књиге је директно упућивање на Књигу промена, стари кинески текст за 
прорицање, сачињен од хексаграма. Тако и Генис пред читаоцем ређа своје 
хексаграме: шта је било, шта је сада и шта ће бити.... Он говори о променама 
које се одигравају како у америчком, тако и у руском свету. У нечему су те 
промене сличне, у нечему различите. Јер су и ти светови врло различити. Али, 
како је једном рекао Милорад Павић, Генис види Русију из Америке, а Америку 
из Русије – кроз Кину. Изненађујуће је, каже Генис, то што док посматрам 
долазак будућности, не престајем да се чудим улози коју у свим променама 
игра прошлост. Прогрес је вуче за собом, оживљава архаичност и чини је 
модерном.” 

Наталија Колесникова, часопис Читамо заједно, децембар 2020. 

 

„Блага самоиронија је Генисов лични ауторски стил. Чини ми се да је тај 
стил управо оно што је потребно савременом младом читаоцу. Дала сам 
ученицима десетог разреда да после диктата анализирају одломке из ове књиге 
и – упалило је, било је савршено! Желите ли да подстакнете тинејџера да чита? 
Потурите му Кожу времена…” 

Анонимна читатељка, 2020. 

 

„Од времена кад ме је Геопоетика упознала са српским читаоцима, не 
престајем да се радујем сваком сусрету с њима. У читавом свету, укључујући 
домовину мог језика, нисам имао прилике да одговарам на тако сложена 
питања, да примам тако суптилне комплименте и будем у тако срдачном и 
захтевном друштву. Захваљујући вама, пријатељи, добро сам запамтио две 
српске речи: хвала и живели!” 

Аутор, Њујорк, август 2021. 

 

 

https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1762/koza-vremena


 

3. Мирча Елијаде: МЛАДОСТ БЕЗ МЛАДОСТИ: РОМАН / Београд: 
Геопоетика издаваштво, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1714/mladost-bez-mladosti 
 

„Филм Младост без младости, о старијем професору који због свог 
мистериозног подмлађивања бива мета нациста, у време Другог светског рата, 
љубавна је прича обавијена мистеријом… Очарао ме је главни лик приче, 
Доминик Матеј – полимат, лингвиста, познавалац санскрита и стручњак за 
компаративну религију, баш као што је био и сам Елијаде… 

Нисам снимао скоро десет година. Као што бива, у младости сам желео да 
снимим ауторске филмове, уметничке филмове, експерименталне филмове – 
све те врсте филмова које нико не би желео да финансира. Схватио сам да 
нешто могу да научим од своје ћерке Софи је, која је отишла у Јапан и, радећи 
на младалачком филму у герилском стилу, направила Изгубљене у преводу како 
је она хтела. Узбудила ме је помисао да бих можда могао и ја да снимим филм у 
младалачком герилском стилу. Био сам сигуран да то још могу. Схватио сам да 
бих, попут Доминика Матеја, могао себи да приграбим слободу која је повезана 
с младошћу, и заједно са том шансом поново да постанем млади филмски 
стваралац.” 

Френсис Форд Копола, из Поговора, 2007.  

 

„Велики филмски редитељ је под старе дане себи приграбио Елијадеову 
идеју да се поигра са више но филозофском темом употребе времена; учинио је 
то дословно, желећи да буде пишчев јунак у сопственом животу. И успео је: 
подмладио се, у стваралачком смислу, као главни лик романа и направио 
младалачки филм – паралелу књижевном делу. Отуд и обрт – отац је учио од 
ћерке! 

А роман је дрска илузија повратка у младост средствима маште и 
литературе, оригинални казан Запада и Истока, фантастике, мистике, историје, 
лингвистике, упоредне религије, мрака нацизма, љубави… закуван прошлошћу, 
садашњошћу и будућношћу. Све би била сјајна игра да нема смрти. А има је. 
Дакле, смртна игра. Пре но игра смрти или игра са смрћу. Роман вредан имена 
аутора.” 

В. Бајац, 2020/21  
 
 
 
 

https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1714/mladost-bez-mladosti


 
4. Бора Ћосић: БЕЗ: РОМАН / Београд: Лом, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.portalnovosti.com/raskos-redukcije 
 

Новела Без броји стотинак страница, што је последњих деценија 
Ћосићева омиљена „наративна екстензија”. Њезину основу чине парафразе и 
екфразе. У фокусу су аутори, писци и редитељи и властите књиге, што је све 
уредно пописано на крају ауторовог поговора, „Промемориа”, као откривене 
ars poeticae. И позамашан текст може се написати у чему аутор греши верујући 
да следи себи задата начела, а где је све остао пажљив и доследан у њиховој 
примени. Рецимо, почетна намера била му је да своју новелу назове „Ништа”, 
због одсуства догађаја, међутим она врви од обиља догађаја, колико год били 
успутни и тривијални, али су сви сведени на један призор или једну кратку 
сцену. 

Отуда је новела Без својеврсна „књига призора”, али за разлику од оног 
сажетог Мехмединовићевог ликовног дневника из САД, Ћосићева књига је 
вишеструко артифицијелна, полазећи највише од радова америчког сликара 
Едварда Хопера, редитеља Бергмана, Буњуела и Бекета и бројних светских 
литерарних класика. Тим призорима промиче још веће мноштво неименованих 
ликова који се највећим делом појављују само ту, у тој јединој сцени, 
производећи рецепцијски ршум и отпор у глави читалаца: најпре да их уочи и 
разликује једне од других, а онда да их промптно остави иза себе, јер их више 
неће срести. 

Дају се детектовати два пола ефеката ове приповедне „монтаже 
атракција” Боре Ћосића (да, унета су и чувена Ејзенштајнова колица која 
каскају низ степениште). Један пол чини меланхолија, сакривена иза главињања 
усамљених и сувишних људи. Други ефекат, у другој половини новеле, можемо 
одредити као гротескан, где ликови ступају као у неком лудом и забавном 
апсурду, весељу које не застрашује иако сугерише нешто зачудно, па и 
сумануто... 

...Дубока подељеност у читалачком доживљају новеле Без није тек 
последица неизграђене или напуштене фабуле, већ поетичког концепта који 
поступку редукције и фрагменту даје приоритет у односу на потпуност целине. 
Отуда наклоност према повременој филигранској мајсторији занатлијског рада 
и равнодушна затеченост пред пастишираним огољавањем света сведеног на 
расуте фрактале. 

Саша Ћирић 

 
 

https://www.portalnovosti.com/raskos-redukcije


 
5. Самјуел Бекет: МАРФИ: СА КОМЕНТАРИМА / Београд: Лом, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://lombooks.com/shop/nekategorizovano/marfi/ 
 

Један од најистакнутијих авангардних писаца ХХ века рођен је у Ирској, 
13. априла 1906. 

Прославио се драмом Чекајући Годоа (1952). Писао је и на енглеском и на 
француском. 

Марфи (1938) је његов први роман, Бекет каквог не познајемо довољно, и 
без кога се не може у пуној мери разумети читаво његово дело. Током 
тридесетих, Бекет је проналазио своју технику и себе као писца; све што је 
написао била је припрема за Марфија, који је кулминација ове прве фазе 
Бекетовог стваралаштва. У Марфију су садржане све Бекетове теме, и ово дело 
представља полазну тачку за касније романе – „Вот” (1953), „Молоа” (1951), 
„Малон умире” (1951), „Немушто” (1953), „Како је то” (1961), „Мерсије и 
Камије” (1970), као и бројне позоришне комаде. Бекет је од 1938. живео у 
Паризу. 

Марфи је комедија апсурда, у традицији која иде од Сервантеса и Раблеа 
до Џојсовог Уликса, одраз литературе коју је Бекет читао тридесетих, као и 
његовог живота у Лондону, где се и одвија радња романа, једним делом на 
психијатријској клиници. Ово пре свега егзистенцијалистичко дело има и 
љубавну причу, оно је и сатира, портрет Бекетовог живота у младости, где је 
главни јунак умногоме сам Бекет. Дилан Томас је био међу првима који је 
похвалио књигу, посебно њену непредвидљивост. Марфи почиње сценом у 
којој је јунак романа везан за столицу за љуљање. 

„Седео је тако на својој столици јер је уживао у томе! То је пре свега 
пружало уживање његовом телу, задовољавало му је тело. Затим му је 
ослобађало дух. Јер све док му тело није смирено, није могао да живи у свом 
духу, како је описано у шестом поглављу. А живот у духу пружао му је 
уживање, такво уживање да уживање није било права реч... 

Љуљање је постајало све брже и брже, све краће и краће, пресијавање је 
нестало, извикивање напољу је нестало, тело ће му се ускоро смирити. Већина 
ствари под месецом постајала је све спорија и спорија, а онда стала, љуљање је 
било све брже и брже, а онда стало. Тело ће му се ускоро смирити, ускоро ће 
бити слободан.” 

„Марфи” 

 
 
 

https://lombooks.com/shop/nekategorizovano/marfi/


 
6. Олдус Хаксли: ВЕЧНА ФИЛОЗОФИЈА = PHILOSOPHIA PERENNIS / 
Београд: Metaphysica, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://metaphysica.rs/knjiga/vecna-filozofija/ 
 

Нови поглед на свет, који се заснива на духовним учењима мистичке 
филозофије истока и запада. Оно што се, као црвена нит, провлачи кроз сва 
учења свих времена, јесте духовно јединство индивидуе и целине, човека и 
Бога. Дело које нас инспирише. 

Знање је функција бића. Кад постоји промена у бићу сазнаваоца, постоји 
и одговарајућа промена у природи и квантуму знања. На пример, биће детета се 
растом и образовањем мења у биће човека; међу резултатима те промене 
присутна је и револуционарна промена у начину, квантитету и карактеру 
сазнавања. Како јединка расте њено знање постаје концептуалније и 
систематичније по облику, а њен чињенични, утилитарни садржај значајно се 
повећава. Али противтежу тим добицима чини извесно опадање способности 
непосредног схватања – што се испољава у отупљивању и губитку интуитивне 
моћи. Обратите, такође, пажњу на промену коју научник може да произведе у 
свом бићу механички, то јест употребом алатки. Опремљен спектроскопом и 
телескопом од петнаест сантима, астроном, кад је у питању вид, постаје 
надљудско створење, те, како бисмо и очекивали, знање које има то  надљудско 
створење врло је различито по квалитету и квантитету од знања које може 
стећи научник што гледа у звезде немодификованим, обичним људским очима. 
 
 
 
7. Угљеша Шајтинац: ВОК ОН! : МАНИФЕСТ РАЗДРАГАНОГ ПЕСИМИЗМА / 
Кикинда; Сомбор: Партизанска књига; Сомборски књижевни фестивал, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.b92.net/kultura/moj_ugao.php?nav_category=559&yyyy=2007&mm=0
9&nav_id=264573 

 
У тематску основу романа Вок он положена је мозаично развијена 

модерна прича о савременом сусрету и културолошко-историјском односу овог 
дела Балкана и Европе. Односно, о искуству јунака-наратора који се из Европе, 
односно Велике Британије, возом враћа у војвођанску равницу и банатски 
завичај. 

Околност да путује, односно прелази из једног простора у други, јунаку 
овог фрагментарног романа без стриктно одређеног наративног седишта, 

https://metaphysica.rs/knjiga/vecna-filozofija/
https://www.b92.net/kultura/moj_ugao.php?nav_category=559&yyyy=2007&mm=09&nav_id=264573
https://www.b92.net/kultura/moj_ugao.php?nav_category=559&yyyy=2007&mm=09&nav_id=264573


омогућила је да често мења перспективу из које саопштава виђено и доживљено 
као и да се, асоцијативно и маштовито, сасвим слободно креће дуж временске 
осе приповедања. 

Тако се и његово наративно обликовање конституише као амбициозно 
сложено приповедање о импресијама и увидима једног млађег представника 
још једне изгубљене генерације који кроз алкохолну измаглицу, хуморно и 
горко иронично, но сасвим прецизно и болно истинито, ангажовано приповеда 
о карактеру и менталитету својих сународника, као и о савременом (како га 
наратор одређује „лицемерном”) односу Европе према овом простору и 
његовим људима. 

 
 
 

8. Една О'Брајен: ПОКРЕТНЕ СЛИКЕ / Београд: Штрик, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
http://strik.rs/knjige/pokretne-slike/ 
 
 Збирку чини дванаест прича које приказују светло и мрак Ирске 
деведесетих година прошлог века. Од успаваних ирских села прекривених 
маховином, великих кућа, рустичних одмаралишта, и тајни иза глувих 
породичних зидова, до градова који убрзано пулсирају ка будућности и 
неумитној дехуманизацији. Протагонисти су, само наизглед, сасвим 
једноставни и обични људи, који оличавају истинску лепоту и суровост ирске 
свакодневице. Ипак, као и у целом свом опусу, најважнија тема Едне О’Брајен 
и у овим причама јесте жена у различитим фазама усамљености, жудње, љубави 
и жаљења. 

„Една О’Брајен је отпочела збирку причом која описује село и његове 
изопачености, сиротињу и њене моралне крутости и лицемерје, а завршила је с 
градом и друштвеним кремом чије су изопачености можда флексибилније у 
смислу лицемерја, али зато не мање одвратне и подводачке. На тај начин, 
целина представља низ покретних слика које врло јасно и на књижевно 
упечатљив начин дочаравају оно што јесте типично за Ирску и њено друштво, 
али и много шире. Бити жена није никад и нигде лако, а бити жена која је зашла 
у одређене године тек је тешко.” 

Из поговора Владимира Арсенића 
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