
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 12 

2015.  



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  
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 
 
 
Уредник:                Смиља Богдановић, начелник Одељења                 

(smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
 
Сарадници:           Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 

Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података 
Гордана Михајловић, оператер припреме података  

 Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
Смиљана Павков, документалиста  

 
 
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 

 

 

 
 



 
 
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 садржаја нових бројева часописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. 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 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 

103/2015 

 

Закон о допуни Закона о Уставном суду, Службени гласник Републике 

Србије бр. 103/2015 

 

Закон о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник Републике Србије бр. 

106/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, Службени 

гласник Републике Србије бр. 106/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 106/2015 

 

Закон о допуни Закона о судијама, Службени гласник Републике Србије бр. 

106/2015 

 

Закон о допунама Закона о јавном тужилаштву, Службени гласник Републике 

Србије бр. 106/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, Службени 

гласник Републике Србије бр. 106/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 106/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Правосудној академији, Службени 

гласник Републике Србије бр. 106/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 106/2015 

  

Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Исправка Судског пословника о изменама и допунама Судског пословника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2015 

 



Уредба о допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис 

радних места државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 

102/2015 

 

Уредба о допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис 

радних места државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 

113/2015 

  

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 101/2015 

 

Одлука о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих 

послова, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2015 

 

Одлука о избору на функцију тужиоца за организовани криминал, Младена 

Ненадовића, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Националног акционог плана 

Републике Србије за примену Резолуције 1325 Савета безбедности 

Уједињених нација – Жене, мир и безбедност (2016–2020), Службени гласник 

Републике Србије бр. 109/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за праћење 

реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од 

дискриминације за период од 2014. до 2018. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 109/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2015 

 

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде 

Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о броју заменика јавних тужилаца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 114/2015 

 



Правилник о измени Правилника о службеној значки и службеној 

легитимацији полицијских службеника, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2015 

  

Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Зорана Трнинића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 104/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Ивице Здравковића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Небојше Илића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Миломира Лукића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, др Милка Палибрка, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, др Вјекослава Бобара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Мирјане Радоњић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Решење о допунама Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 114/2015 

  

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015–

2018. године и Акциони план за спровођење Стратегије за период 2015–2016. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, 

коришћења, финансирања и обуке плаћеника, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 23/2015 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова породице чланова 

дипломатских или конзуларних представништава, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 23/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Грузије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 23/2015 

 

Споразум између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и 

Министарства унутрашњих послова Републике Финске о полицијској 

сарадњи у спречавању и борби против криминала,  Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 23/2015 

 

Меморандум између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и 

Федералне службе Руске Федерације за контролу промета наркотика о 

сарадњи у борби против нових психоактивних супстанци, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 21/2015 

 

Меморандум о сарадњи између Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије (МУП Србије) и Федералне миграционе службе (ФМС 

Русије), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

23/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора Републике Србије и 

Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 21/2015  

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 54/2015 

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Покрајинског секретаријата 

за културу и јавно информисање, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 51/2015 

 

Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 52/2015 

 

 

 

 



Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 74/2015 

 

Правилник о управи у Градском правобранилаштву Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 67/2015 

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 73/2015 

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Служби за буџетску 

инспекцију, Службени лист Града Београда бр. 73/2015 

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Служби за интерну 

ревизију Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 73/2015  

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о рударству и геолошким истраживањима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 101/2015 

 

Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2015 

 

Закон о допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним 

поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради 

реализације пројекта „Београд на води”, Службени гласник Републике Србије 

бр. 103/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и 

ношење добара, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2015 



 

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, Службени гласник 

Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Службени 

гласник Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним 

таксама, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о задругама, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о привредним коморама, Службени гласник Републике Србије бр. 

112/2015 

 

Закон о Централној евиденцији привремених ограничења права лица 

регистрованих у Агенцији за привредне регистре, Службени гласник 

Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану 

накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, Службени гласник 

Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о обнови након елементарне и друге непогоде, Службени гласник 

Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски 

сервис, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту, 

Службени гласник Републике Србије бр. 112/2015 

 

Закон о заштити земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 

112/2015 

      



Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 98/2015 

 

Уредба о допуни Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Службени гласник 

Републике Србије бр. 99/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма систематског испитивања нивоа 

нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2015. до 2016. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 

Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и 

агломерацијама на територији Републике Србије за 2013. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 

Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и 

агломерацијама на територији Републике Србије за 2014. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма управљања 

водама у 2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2015 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју у 2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

109/2015 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма 

обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за 

заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 109/2015  

 

Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 111/2015 

 

Уредба о подстицајима развоју предузетништва, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2015 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке малим 

предузећима за набавку опреме у 2015. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2015 

  



Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање 

унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2015 

 

Уредба о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари 

домаћим превозницима, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2015 

  

Уредба о одређивању процента умањења тржишне вредности неизграђеног 

грађевинског земљишта за лица носиоце права коришћења на неизграђеном 

грађевинском земљишту, ако се грађевинско земљиште налази на територији 

недовољно развијене јединице локалне самоуправе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2015 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја 

области електронских комуникација и информационог друштва у 2015. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2015 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, 

врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања 

маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и 

обележавања цигарета и алкохолних пића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2015 

 

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Пештерско поље”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 114/2015 

  

Уредба о изменама и допунама Уредбе о локацијским условима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 114/2015 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку пријављивања и начину 

информисања који се односе на техничке прописе, поступке оцењивања 

усаглашености и стандарде, Службени гласник Републике Србије бр. 

114/2015 

   

Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2016. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 114/2015 

  

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за проверу и 

систематизовање трошкова за које су средства обезбеђена у Фонду 

солидарности Европске уније, за финансирање хитних операција и операција 

опоравка које су настале као последица катастрофе изазване великим 

поплавама у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 

99/2015 

 



Одлука о утврђивању цена јавне услуге у Народној библиотеци Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 101/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о правним последицама престанка Јавног предузећа 

Новинска агенција Танјуг, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима под којима и начину на који 

резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 

2016. години, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном 

оквиру за друштва за осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 

102/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о садржају и форми образаца 

финансијских извештаја за друштва за осигурање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2015 

 

Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено 

осигурање за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену 

робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 

2016. години, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о сезонским царинским стопама на увоз одређених 

пољопривредних производа, Службени гласник Републике Србије бр. 

105/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Предлога програма за 

реформисање Републичког геодетског завода, Службени гласник Републике 

Србије бр. 105/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима и начину вођења 

Јединственог регистра рачуна, Службени гласник Републике Србије бр. 

105/2015 

 

Одлука о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање 

за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2015 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о врсти, обиму и начину испоруке 

података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и 

организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и 

друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, Службени гласник 

Републике Србије бр. 106/2015 

 

Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 107/2015  

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–

Мердаре на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 

108/2015 

  

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 

интерконекција 2 x 400 кV Република Србија (Бајина Башта) – граница Црне 

Горе – граница Босне и Херцеговине на животну средину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 108/2015 

 

Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се 

обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Привредне коморе 

Косова и Метохије за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

108/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно 

транзит прописано прибављање одређених исправа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 109/2015 

 

Одлука о доношењу Методологије за одређивање трошкова прикључења на 

систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 109/2015  

 

Одлука о изменама Методологије за одређивање цене електричне енергије за 

јавно снабдевање, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа 

систему за пренос електричне енергије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 109/2015 

 



Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа 

систему за дистрибуцију електричне енергије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 109/2015 

 

Одлука о висини, начину и роковима плаћања чланарине Привредној комори 

Србије за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о извештавању банака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 111/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о условима и начину обављања платног промета са 

иностранством, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2015  

 

Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2016. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2015 

   

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава 

за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених 

Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на 

одређену робу, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2015 

 

Одлука о изменама 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. 113/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о одређивању субјеката приватизације од 

стратешког значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2015  

     

Правилник о евиденцији промета робе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 99/2015 

 

Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и 

вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница, 

Службени гласник Републике Србије бр. 99/2015 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о најмањем броју чланова 

посаде за безбедну пловидбу које морају имати бродови и друга пловила 

трговачке морнарице, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о звањима, условима за 

стицање звања и овлашћењима чланова посаде бродова трговачке морнарице, 

Службени гласник Републике Србије бр. 99/2015 



Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и начину вођења 

Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава 

за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за 

заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2015 

 

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу 

на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и 

подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно лице, 

Службени гласник Републике Србије бр. 100/2015 

 

Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма 

мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 101/2015 

  

Правилник о квалитету меда и других производа пчела, Службени гласник 

Републике Србије бр. 101/2015 

 

Правилник о квалитету воћних џемова, желеа, мармеладе, пекмеза и 

заслађеног кестен пиреа, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2015 

 

Правилник о одржавању железничких возила, Службени гласник Републике 

Србије бр. 101/2015 

 

Правилник о садржини обрасца – појединачног пописног листа за 

евидентирање незаконито изграђених објеката, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о стручном испиту за туристичког водича и туристичког 

пратиоца, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о категоризацији туристичких 

места, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима 

расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се 

остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини 

трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и 

здравља на раду, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

  

Правилник о изменама Правилника о упису у Регистар пољопривредних 

газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 



пољопривредног газдинства, Службени гласник Републике Србије бр. 

102/2015 

 

Правилник о измени Правилника о организовању, спровођењу и начину 

полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком 

испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки 

испит, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о условима које мора да испуњава 

привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња 

стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о теоријској и практичној обуци 

кандидата за возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Правилник о допуни Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода 

од меса и производа од меса, Службени гласник Републике Србије бр. 

104/2015 

 

Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за управљање 

железничком инфраструктуром, Службени гласник Републике Србије бр. 

104/2015 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, 

Службени гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Службени 

гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 

Правилник о методама испитивања сорте лана (Linum usitatissimum L.) ради 

признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2015 

 

Правилник о методама испитивања сорте беле слачице (Sinapis alba L.) и црне 

слачице (Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch) ради признавања сорте, Службени 

гласник Републике Србије бр. 106/2015 

 

Правилник о условима и поступку за издавање сагласности за коришћење 

аеродрома, односно хелидрома, Службени гласник Републике Србије бр. 

108/2015 

 



Правилник о утврђивању захтева који се односе на идентификацију 

ваздухоплова у оквиру надзора за Јединствено европско небо, Службени 

гласник Републике Србије бр. 108/2015 

 

Правилник о беспилотним ваздухопловима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 108/2015 

 

Правилник о условима и начину институционалног посредовања у 

споразумном финансијском реструктурирању, Службени гласник Републике 

Србије бр. 109/2015  

 

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова 

припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за 

израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за 

извођење радова, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности 

у поступку јавне набавке добара, Службени гласник Републике Србије бр. 

111/2015 

 

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, 

Службени гласник Републике Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за 

обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују 

нерезидентна и резидентна правна лица, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за 

обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних 

добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари 

остварује нерезидентно правно лице, Службени гласник Републике Србије бр. 

111/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и 

поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате 

нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1, тач. 3), 5) и 7) Закона о 

акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у 

унутрашњем речном саобраћају и за грејање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у 

сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, Службени 

гласник Републике Србије бр. 111/2015 

 



Правилник о изменама Правилника о условима и начину остваривања права 

на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, Службени гласник 

Републике Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и 

поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате 

нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о 

акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и 

топлотне енергије или у индустријске сврхе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину коришћења 

подстицаја за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета 

кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, 

воћа, поврћа и грожђа, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о обрасцу и садржини програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и 

обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике 

руралног развоја, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2015  

 

Правилник о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и 

техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају, 

Службени гласник Републике Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о Списку корисника јавних средстава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 112/2015 

 

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2015 

 

Правилник о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном 

саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2015 

 

Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и 

форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2015 

 

Правилник о обрасцу евиденционе пријаве закупаца на неодређено време у 

становима у својини грађана, задужбина и фондација, као и станова у 

поступку враћања одузете имовине, Службени гласник Републике Србије бр. 

114/2015 



 

Правилник о измени Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе 

које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 114/2015 

  

Упутство о измени и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и 

начину обављања платног промета са иностранством, Службени гласник 

Републике Србије бр. 111/2015         

  

Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања 

штетних организама Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), 

Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) као и о мерама које се 

предузимају у случају појаве тих штетних организама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2015 

 

Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних 

непогода, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 

пензија за јануар, фебруар и март 2016. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2015 

 

Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних 

непогода, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2015 

 

Закључак Владе о усвајању Националног програма за сузбијање сиве 

економије, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2015 

 

Закључак Владе о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја 

јавних набавки у Републици Србији за 2016. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2015 

 

Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину,  

Службени гласник Републике Србије бр. 100/2015  

 

Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2015 

 

Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 



Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2015 

 

Листа одобрених супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 

107/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Казахстан о избегавању двоструког опорезивања и спречавању 

пореске евазије у односу на порезе на доходак и на имовину, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 21/2015 

 

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине 

Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске 

евазије у односу на порезе на доходак, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 21/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета 

министара Босне и Херцеговине о изградњи међудржавног моста преко реке 

Дрине са пратећим путним објектима на локацији Љубовија–Братунац, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 21/2015 

 

Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о 

ваздушном саобраћају између Савезне владе Савезне Републике Југославије и 

Швајцарског Федералног Савета, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 21/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Финске о сукцесији и консолидацији билатералних уговора, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 23/2015 

 

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат реструктурирања ЕПС-а) 

између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 23/2015 

 

Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и 

Саудијског Високог савета за туризам и националну баштину Краљевине 

Саудијске Арабије, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 21/2015 

 



Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о заштити од поплава уз 

Оквирни споразум о сливу реке Саве, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 23/2015 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о међународном 

комбинованом транспорту између Владе Републике Србије и Владе Словачке 

Републике, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

23/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Чешке Републике о развојној сарадњи, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 23/2015 

  

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Европског 

споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б, 

„ADR 2015”, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 22/2015 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању 

Туристичке организације Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 52/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о отварању Буџетског фонда за 

средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 53/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине 

за 2016. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 54/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне Покрајине 

Војводине у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 54/2015  

  

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења 

средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине за 

2016. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 54/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења 

средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне Покрајине 

Војводине за 2016. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 54/2015 



 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 

2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 54/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења 

средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 

2016. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 54/2015 

 

Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног 

рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 54/2015 

 

Упутство о изменама и допунама Упутства о организацији и 

рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских 

корисника укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне Покрајине 

Војводине дате на коришћење другим правним лицима, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 48/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о начину реализације програма и 

пројеката у 2015. и 2016. години, чија је реализација започета из средстава 

Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 48/2015 

 

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање 

реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 50/2015 

 

Правилник о измени Правилника о начину реализације програма и пројеката 

у 2015. и 2016. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за 

капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 52/2015 

  

Решење о утврђивању висине новчане награде за најбоље спортске екипе у 

2015. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 51/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину, Службени лист 

Града Београда бр. 69/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза 

на имовину, Службени лист Града Београда бр. 69/2015 

 



Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих 

зона на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину, 

Службени лист Града Београда бр. 69/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона на територији Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 69/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката 

на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 71/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других 

покретних привремених објеката на територији града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 71/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, Службени лист Града Београда бр. 74/2015 

 

Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2015. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 78/2015  

 

Одлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских 

општина, Службени лист Града Београда бр. 78/2015  

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и 

активности корисника средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017. 

години, Службени лист Града Београда бр. 78/2015  

  

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину 

спровођења поступка 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. 68/2015 

 

Решење о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за 

централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке 

централизованих јавних набавки, Службени лист Града Београда бр. 68/2015 

 

Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности по зонама на територији Града Београда за утврђивање пореза 

на имовину за 2016. годину, Службени лист Града Београда бр. 70/2015 

 

Решење о оснивању Буџетског фонда за програме и мере активне политике 

запошљавања Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 75/2015 

 



Наредба о спровођењу активности општинских штабова за ванредне 

ситуације у зимским условима у сезони 2015/16, Службени лист Града 

Београда бр. 67/2015 

 

Програм заштите животне средине Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 72/2015 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, Службени 

гласник Републике Србије бр. 106/2015 

 

Закон о изменама Закона о здравственом осигурању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 106/2015 

 

Закон о изменама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у 

области здравства, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2015  

  

Уредба о начину и условима остваривања права на пензијско и инвалидско 

осигурање и на накнаду због престанка запослења супружника официра, 

односно подофицира, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2015 

 

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту, 

Службени гласник Републике Србије бр. 108/2015 

 

Уредба о енергетски угроженом купцу, Службени гласник Републике Србије 

бр. 113/2015 

 

Одлука о начину коришћења средстава предвиђених за накнаду трошкова 

организацијама корисника пензија у вези са спровођењем поступка 

упућивања корисника пензија на рехабилитацију за 2015. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање 

вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 109/2015 

 



Правилник о изменама Правилника о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при коришћењу опреме за рад, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о начину и поступку процене 

ризика на радном месту и у радној околини, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о измени Правилника о садржају елабората о уређењу 

градилишта, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и 

испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области 

безбедности и здравља на раду, Службени гласник Републике Србије бр. 

102/2015 

 

Правилник о допуни Правилника о номенклатури здравствених услуга на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима за 

издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора 

здравствених радника, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 

спровођење мера активне политике запошљавања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2015 

 

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

на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2015  

 

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 105/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 

услуга за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 



Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 110/2015 

 

Правилник о утврђивању списка Психоактивних контролисаних супстанци, 

Службени гласник Републике Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

електромагнетском пољу, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о Обрасцу обавештења о упућивању запослених на привремени 

рад у иностранство, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова 

полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на 

раду и послова одговорног лица, Службени гласник Републике Србије бр. 

111/2015 

     

Решење о регистрацији отказа Посебног колективног уговора за хемију и 

неметале Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2015 

 

Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда 

чији је оснивач Република Србија, Службени гласник Републике Србије бр. 

100/2015 

 

План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици 

Србији за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2015 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 112/2015 

 

Одлука о утврђивању зграде „Задужбина Лазара Стојадиновића, вишег 

контролора поште и телеграфа, и жене Анке” – „Поштански дом” у Врњачкој 

Бањи за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2015 

 



Одлука о утврђивању села Милаковићи на Озрену код Пријепоља за 

просторно културно-историјску целину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 104/2015 

 

Правилник о Листи стручних, академских и научних назива, Службени 

гласник Републике Србије бр. 100/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о врсти, називу и садржају образаца и 

начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних 

исправа и уверења у образовању одраслих, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2015 

 

Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 

Правилник о измени Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и 

стручних сарадника, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2015 

 

Правилник о ближим условима за избор директора установа образовања и 

васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку за 

акредитацију високошколских установа и студијских програма, Службени 

гласник Републике Србије бр. 111/2015  

 

Решење о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 109/2015 

   

Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету, Службени 

гласник Републике Србије бр. 101/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Протокол о сарадњи између Владе Републике Србије и Савета министара 

Босне и Херцеговине на очувању моста Мехмед паше Соколовића у 

Вишеграду, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

21/2015 

 

Меморандум о разумевању у области омладине између Министарства 

омладине и спорта Републике Србије и Федералне агенције за младе (Руска 

Федерација), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 21/2015 

 



Споразум о сарадњи између Републике Србије и Републике Португала у 

области образовања, науке, технологије, културе, спорта и омладине, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 21/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

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

академских студија и докторских академских студија, који се финансирају из 

буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу 

Универзитета у Новом Саду, у школској 2015/2016. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 49/2015 

 

Решење о броју диплома и награда које ће се поделити даровитим ученицима 

и њиховим менторима, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

51/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који 

се финансирају и суфинансирају из буџета Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 71/2015 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за новембар 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2015 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у новембру 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 109/2015 

 

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 109/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ потрошачких цена у октобру 2015. године, Службени лист Града 

Београда бр. 68/2015 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2015. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. NEWSWEEK 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

12. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

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. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког друштва Србије 

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена 

питања 

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА 

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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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 библиотека 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. Др Милан Владисављевић: Парламентаризам по одредбама Устава, 
1936. год. 

2. Мита Димитријевић, Милован Лазаревић: Изборни закон пред 
Народном скупштином, 1933. год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА: ПРЕМА СТАЊУ 

ЗАКОНОДАВСТВА ОД 1. ФЕБРУАРА 2012. ГОДИНЕ 

Илија Бабић 

Београд: Службени гласник, 2014. 
  

2. КОМЕНТАР ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 

Горан П. Илић и др. 

Београд: Службени гласник, 2014. 
  

3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О НАСЛЕЂИВАЊУ: СА 

ОДАБРАНОМ СУДСКОМ ПРАКСОМ И ПРИЛОЗИМА  

Илија Бабић 

Београд: Службени гласник, 2013. 

  

4. ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО 

Слободан Марковић 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

5. МРАЧНИ КОНТИНЕНТ: ЕВРОПА У ДВАДЕСЕТОМ ВЕКУ 

Марк Мазовер 

Београд: Архипелаг, 2011. 

  

6. НОЋ И МАГЛА: ДРАМЕ И ФИЛМСКИ СЦЕНАРИЈИ 

Данило Киш 

Београд: Архипелаг, 2014. 

  

7. ПРОПУШТЕНА ПРИЛИКА 

Давид Албахари 

Београд: Архипелаг, 2014. 

  

8. СТАКЛЕНИ ЗИД 

Владимир Тасић 

Београд: Архипелаг, 2014. 

  

9. ЧЕТВРТАСТО МЕСТО: АНТОЛОГИЈА ПРИЧА О ЧИТАЊУ 

НОВИНА 

Приредио Срђан В. Тешин 

Београд: Архипелаг, 2014. 

  

10. ГЛОБАЛНИ ХЛАДНИ РАТ 

Од Арне Вестад 

Београд: Архипелаг, 2008. 

  

11. ЧАРОБНИ ТРЕНУЦИ И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Саша Димоски 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2013. 

  

12. ЖЕНА У СНЕГУ 

Ивана Прентовић Кривокапић 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2014. 

  

  



13. САТОРИ 

Срђан Срдић 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2013. 

  

14. КАМЕРНА МУЗИКА И ДРУГЕ ПЕСМЕ 

Џејмс Џојс 

Београд: Архипелаг, 2014. 

  

15. СТАН БЕЗ АДРЕСЕ 

Михајло Пантић 

Београд: Архипелаг, 2014. 

  

16. ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ЗНАО СВЕ 

Игор Сахновски 

Нови Сад: Stylos art, 2013. 

  

17. КОФЕР 

Сергеј Довлатов 

Нови Сад: Stylos art, 2013. 

  

18. СПОМЕН-МУЗЕЈ 

Сергеј Довлатов 

Нови Сад: Stylos art, 2013. 

  

19. КОМПРОМИС 

Сергеј Довлатов 

Нови Сад: Stylos art, 2012. 

  

20. НАШИ 

Сергеј Довлатов 

Нови Сад: Stylos art, 2012. 

  

21. РОБИЈАШКА ЗОНА: НАДЗОРНИКОВИ ЗАПИСИ 

Сергеј Довлатов 

Нови Сад: Stylos art, 2012. 

  

22. СТРАНКИЊА 

Сергеј Довлатов 

Нови Сад: Stylos art, 2014. 

 

23. ДЕЛФИН: ПРИЧА О САЊАРУ 

Серђо Бамбарен 

Нови Сад: Stylos art, 2008. 

  

24. ВАСПИТАЊЕ ДЕВОЈАКА У ЧЕШКОЈ 

Михал Вивег 

Нови Сад: Stylos art, 1999. 

  

25. ЉУДИ ДЕЛФИНИ 

Торстен Крол 

Нови Сад: Stylos art, 2010. 

  

 



26. ГОСПОДИН МАРЧ 

Џералдин Брукс 

Нови Сад: Stylos art, 2010. 

  

27. ОТКРИВАЊЕ СТРАНАЦА 

Руди Вибе 

Нови Сад: Stylos art, 2007. 

  

 28. КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОРЕМЕЋАЈ 

Кен Калфас 

Нови Сад: Stylos art, 2007. 

  

29. ИСТРАГА О СЕЗАНУ 

Барбара Корадо Поуп 

Нови Сад: Stylos art, 2011. 

  

30. ГРОБЉЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

Стивен Кинг 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

  

31. ПОРУКА У БОЦИ 

Јуси Адлер-Олсен 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

  

32. ШИФРА СОЛОМОН 

Мај Ђа 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

  

33. ЦЕНТРАЛ ПАРК 

Гијом Мусо 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

  

34. ДРУГА ОБАЛА БОСФОРА 

Тереза Ревај 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

  

35. ГОРКИ МЕСЕЦ 

Колин Фалконер 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

  

36. ИСТОРИЈА МИТСКИХ ЗЕМАЉА 

Умберто Еко 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

  

37. ЉУБАВ У РАЊЕНОЈ ЗЕМЉИ 

Џин Сасон 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

  

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

 

1. Dragoljub R. Živojinović: VATIKAN U BALKANSKOM 

VRTLOGU: studije i rasprave / Beograd: Albatros Plus, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.onlineprodavnicaknjiga.rs/index.php?route=product/product&product_

id=195&search=VATIKAN 

 

Knjiga Vatikan u balkanskom vrtlogu rezultat je višedecenijskog naučnog 

istraživanja našeg poznatog istoričara akademika Dragoljuba R. Živojinovića, 

nesumnjivo najboljeg poznavaoca Vatikana i Katoličke crkve uopšte, i njihove 

uloge u istorijskim, posebno političkim zbivanjima u 19. i 20. veku. Ova knjiga 

pokazuje da je jedna geografski mala država, Vatikan, „velika sila“, kako u miru 

tako i u ratovima. To se najbolje vidi u ulozi Vatikana i katoličkog klera u 

zbivanjima na Balkanu, „balkanskom vrtlogu“, u kojem se oni nisu samo „našli“ 

već su ga i stvarali, naročito kad je reč o balkanskim, Prvom i Drugom svetskom 

ratu, nastanku i nestanku prve i druge Jugoslavije. 

 

Ovi prilozi svedoče o različitim temama i problemima – Konkordatu sa 

Kraljevinom Srbijom, stvaranju jugoslovenske države tokom Prvog svetskog rata, 

mirovnim naporima pape Benedikta XV i njegovim nastojanjima da obezbedi svoje 

učešće u pregovorima o zaključenju mira i pojedinim političkim rešenjima, 

posredničkim nastojanjima, vezama sa predsednikom SAD Vudroоm Vilsonom. Tu 

su takođe i rasprave koje otkrivaju držanje Svete stolice prema promenama 

nastalim na Balkanu nakon završetka Prvog svetskog rata, italijanskoj okupaciji 

Dalmacije i ostrva, sukobu između Vatikana i katoličkog klera, držanju pojedinih 

biskupa i njihovom otporu vatikanskoj podršci italijanskoj politici prema Kraljevini 

SHS. 

 

Usput se otkrivaju i druga, manje istražena pitanja i problemi, kao što su držanje 

prema zaraćenim državama – Centralnim silama i saveznicima – nastojanjima da se 

održi postojeći politički, društveni i privredni poredak u srednjoj Evropi, naporima 

da se sačuva Austrougarsko carstvo od raspada, prema teritorijalnim pretenzijama 

pojedinih sila (Nemačke, Francuske, Italije, Rusije), pokretu za pomirenje crkava u 

Evropi – ekumenizmu... 

Prilozi u ovoj knjizi saopštavaju mnogo dosad nepoznatog, otkrivaju lice i naličje 

vatikanske politike tokom XX veka. 

 

 

 



2. Dragoljub R. Živojinović: U POTRAZI ZA ZAŠTITNIKOM: studije 

o srpsko-američkim vezama 1878–1920. godine / Beograd: Albatros 

Plus, 2010. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.onlineprodavnicaknjiga.rs/index.php?route=product/product&product_

id=194&search=u+potrazi 

 

Knjiga U potrazi za zaštitnikom kapitalno je delo jednog od naših najistaknutijih 

istoričara, akademika Dragoljuba Živojinovića, u kojem naš ugledni naučnik 

raspravlja o srpsko-američkim vezama od 1878. do 1920. godine. 

Naime, burni događaj na Balkanu s početka prošlog veka, bili su dobro poznati i u 

SAD. Nesumnjivo, najveće zasluge za njihovo dublje razumevanje u američkoj 

javnosti toga vremena pripadaju našem velikom naučniku Mihajlu Pupinu. 

Živojinović vrlo upečatljivo pokazuje kako je Pupin, zahvaljujući svom velikom 

naučnom autoritetu i javnom ugledu, kao i ličnom prijateljstvu sa predsednikom 

Vilsonom – postao najveći lobista za interese tadašnje Srbije. 

Nakon okončanja Prvog svetskog rata i formiranja Kraljevine SHS, SAD odlučno 

ustaju u odbranu interesa novonastale države. Predsednik Vudro Vilson ovakvoj 

politici daje presudan uticaj. Američki predsednik odbacuje znameniti Londonski 

pakt kao obavezujući za SAD, oštro se suprotstavlja nastojanjima Vatikana, Italije i 

Republikanske stranke u vlastitoj zemlji da Kraljevina SHS ustupi delove svoje 

teritorije Italiji. 

Konačno, američki predsednik je odbacio i Rapalski sporazum kojim su V. 

Britanija i Francuska želele da nametnu neprihvatljiva rešenja za Kraljevinu SHS u 

sporu sa njenim južnim susedom… 

 

 

 

3. Dragoljub R. Živojinović: NADMENI SAVEZNIK I 

ZANEMARENO SRPSTVO: britansko-srpski odnosi (1875–1941) / 

Beograd: Albatros Plus, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.onlineprodavnicaknjiga.rs/index.php?route=product/product&product_

id=190&search=nadmeni+saveznik 

 

Knjiga Dragoljuba Živojinovića, jednog od naših najistaknutijih istoričara, 

predstavlja plod dugogodišnjih istraživanja srpsko-britanskih diplomatskih i 

političkih odnosa, koji su na formalnom nivou bili uglavnom saveznički. Međutim, 

rezultati tog istraživanja ubedljivo ukazuju na činjenicu da je srpsko nacionalno i 

državno pitanje retko kada bilo u vidokrugu britanske međunarodne strategije. 

Naprotiv, pre bi se moglo reći, da je savezništvo ovih dveju zemlja bilo u funkciji 

velesilskih pretenzija jače strane u ovom odnosu. Stoga ova istraživanja sugerišu 

promenu srpske nacionalne politike u tom smislu, što bi ona morala biti strategijski 



usmerena na zasnivanje tradicije veće ravnopravnosti i adekvatnijeg uvažavanja 

srpskih nacionalnih interesa. Okolnost, gde je Srbija u svim velikim istorijskim 

lomovima i krupnim međunarodnim zbivanjima bila na onoj strani gde se nalazila i 

Velika Britanija, ovlašćuje Srbiju da na toj korektnosti istrajno insistira. Srećna je i 

okolnost da je ovo tako značajno štivo do uzbudljivosti napisano živim, pitkim i 

jasnim stilom, te će sa lakoćom naći čitaoca i van uskog kruga stručnjaka. 

 

 

 

4. Čang Ćinmin: DIPLOMATIJA SAVREMENE KINE / Beograd: 

Albatros Plus, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.onlineprodavnicaknjiga.rs/index.php?route=product/product&product_

id=188&search=diplomatija+savremene 

 

Diplomatska delatnost i spoljna politika jedne tako velike i moćne zemlje kao što je 

Kina ne može nikog da ostavi ravnodušnim i nezainteresovanim. Današnji svet 

bremenit je velikim protivrečnostima, a među njima najveća je ona između velike 

destruktivne moći i neodgovarajućeg stepena moralne svesti i osećaja za 

odgovornost. Autor nas upoznaje sa raznim fazama kineske spoljne politike, tumači 

nam njene odnose sa Sovjetskim Savezom, Sjedinjenim Državama i zemljama 

Trećeg sveta. On otvoreno izlaže sve probleme koje Kina ima i koje je imala u 

svom nastojanju da vrati teritorije koje su joj u prošlosti silom i nepravedno 

oduzete. Izlaže nam probleme vezane za Hong Kong i Makao, kao i najteži 

problem današnje Kine – problem Tajvana. Pri tom ne krije teškoće na koje 

najmnogoljudnija država na svetu nailazi u tom pogledu. I pored svih problema i 

teškoća, današnja Kina ostaje privržena spoljnoj politici zasnovanoj na pet 

principa. To su poštovanje suvereniteta i integriteta drugih zemalja, nenapadanje, 

nemešanje u unutrašnje stvari drugih zemalja, saradnja na temelju jednakosti i 

uzajamne koristi i najzad miroljubiva koegzistencija. Bilo bi dobro kada bi još neke 

velike sile u svojoj spoljnoj politici sledile primer Kine.  

 

 

 

5. Gojko Grđić: USPON I PAD TITOVE JUGOSLAVIJE: 

politekonomski bilans / Beograd: Albatros Plus, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.onlineprodavnicaknjiga.rs/index.php?route=product/product&product_

id=185&search=uspon+i+pad 

 

Posle prvog čitanja ovog autentičnog dokumenta jednog burnog vremena koji se 

posle tri i po decenije pomalja na svetlost dana, Grđićev spis bi se mogao svrstati u 

specifičnu naučnu studiju kojoj bi negde u podnaslovu primereno stajao termin 



rasuđivanje, kao primarna oznaka za njegovu rigoroznu (pre svega egzaktnu 

kvantitativnu makroekonomsku, pa nešto mekšu – odražavajući prirodu predmeta 

istraživanja – ‚kvalitativnu’ multidisciplinarnu: sociološku, politikološku, 

istorijsku...) analizu koju diskretno prati i prosuđivanje društvenih pojava i procesa. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.korisnaknjiga.com/uspon-i-pad-titove-jugoslavije-

naslov-59445 

 

Još jedan značajan rad na temu koja zaokuplja pažnju brojnih istoričara, sociologa, 

politikologa i antropologa, kako domaćih, tako i stranih. 

Autor u ovom delu pruža vrlo detaljnu analizu istorijskih, društvenih i političkih 

okolnosti tokom perioda postojanja Jugoslavije. Ova knjiga rezultat je predanog 

rada na višegodišnjem istraživanju koje zauzima značajno mesto među studijama 

koje grade sliku o ovom periodu naše istorije. 

 

 

 

6. Miloje Popović: DRUGI ŽIVOT NIKOLE TESLE: od Amerike 

1974. do Srbije 2014. / Beograd: Albatros Plus, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.onlineprodavnicaknjiga.rs/index.php?route=product/product&product_

id=161&search=drugi+%C5%BEivot 

 

Knjiga Miloja Popovića – Kavaje, Drugi život Nikole Tesle  koja je pred nama 

predstavlja autentično svedočanstvo o jednom ne tako dalekom vremenu, kada su 

sećanja na ime i grandiozno delo našeg velikog naučnika i pronalazača, polako po-

čela da blede. Metaforični naziv Popovićeve knjige nagoveštava raznolike zapise 

autora kao svedoka, ali i kao jednog od ključnih aktera brojnih i važnih događaja 

koji su prerasli u ozbiljan projekat oživljavanja Teslinog imena i dela. 

 

Autor ove specifično skrojene knjige, u kojoj se prepliću njegova živa sećanja, no-

vinski članci i originalni i do sada neobjavljeni dokumenti i fotografije, spada u 

plejadu svestranih javnih ličnosti, čiji je životni put bio raznovrstan i dinamičan. 

Oprobao se u novinarstvu, diplomatiji, menadžmentu i kulturi, i upravo ta bogata i 

raznolika iskustva u velikoj meri su mu pomogla da se značajnim aktivnostima i 

projektima izbori za reafirmaciju Tesle, posebno u Sjedinjenim Američkim Drža-

vama. 

 

Njegovi tekstovi aktuelizovali su sve ono što je u određenim istorijskim trenucima 

bilo bitno reći i učiniti za Teslu. Bio je i jedan od onih koji su revnosno i angažova-

no pratili sudbinu poslednje Tesline sačuvane laboratorije na Long Ajlendu. U knji-

zi su zabeležene i druge značajne aktivnosti koje je poslednjih godina učinio njen 

autor, kao i niz dokumenata koji ilustruju njegova nastojanja da se sačuva sva do-

stojanstvenost Teslinog imena. 



 

Ono što sa posebnim zadovoljstvom želim da istaknem jeste činjenica da je Miloje 

Popović decenijama bio i aktivni saradnik Muzeja Nikole Tesle. Redovno se uklju-

čivao u sve akcije i programe koje je muzej organizovao i u kojima je njegova po-

drška bila dragocena, a 1993. Muzeju je zaveštao svoja celokupna istraživanja o 

Tesli. 

 

Veliki zaljubljenik u Nikolu Teslu i njegov iskreni poštovalac, Miloje Popović svo-

jom najnovijom knjigom nije želeo da ostane samo na pukom divljenju velikom na-

učniku i pronalazaču. Ova knjiga je značajan, dragoceni doprinos sagledavanju va-

žnih momenata jednog vremena kada je trebalo uložiti mnogo napora da se Tesla 

sačuva od zaborava. Upravo u tome leže ključne vrednosti posla koga se Popović 

zdušno latio, posle toliko godina, stavljajući na uvid široj javnosti mnoge zanimlji-

ve dokumente, koji bi možda ostali zaboravljeni ili čak potpuno izgubljeni. 

 

Popovićeve informacije i faktografija njegovih autorskih tekstova poslužiće kao 

dragoceni izvor budućim istraživačima.  

  

(Iz  predgovora Vladimira Jelenkovića) 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  НОВЕМБАР–ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. ДРУГИ КРУГ 

Миљенко Јерговић и Светислав Басара 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

2. БЕОГРАЂАНКЕ 

Игор Маројевић 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

3. ЖЕНА СА ЦРНИМ ШЕШИРОМ 

Наталија Девић 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

4. КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА 
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