
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 12 

2017.  



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

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

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Гордана Михајловић, оператер припреме података  
                      Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података     
                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

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

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа 

oбјављених у службеним  гласилима Републике 
Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. Листа најчитанијих књига 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора   Републике 

Србије у Унији Комора, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, Ивана 

Живковића, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   Републике 

Србије у Унији Комора, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, Драгана 

Жупањевца, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Краљевини Шпанији, Данка Прокића, Службени гласник Републике Србије бр. 

110/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Данској, Јасмине Митровић Марић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 110/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Бурунди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, Ивана 

Живковића, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Бурунди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, 

Драгана Жупањевца, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Држави Еритреји, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, Ивана 

Живковића, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Држави Еритреји, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, 

Драгана Жупањевца, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Сан Марино, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму, Ане 

Хрустановић, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Сан Марино, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму, 

Горана Алексића, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу 

спречавања тероризма, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о измени Закона о уређењу судова, Службени гласник Републике Србије бр. 

113/2017 



 

Аутентично тумачење одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу (Службени 

гласник РС, број 106/2015), Службени гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о 

унапређивању официра и подофицира, Службени гласник Републике Србије бр. 

119/2017 

  

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Гвинеје 

Бисао, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе 

безбедности, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредба члана 11. став 3. Правилника о 

личној карти (Службени гласник РС, број 11/2007), није у сагласности са Уставом и 

законом, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Одлука о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Одлука о именовању саветника председника Републике, др Верице Лазић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 117/2017 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике 

Суринам, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 

Одлука о образовању Координационог тела за усклађивање посебих закона са Законом о 

општем управном поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 

   

Правилник о одређивању броја судијских приправника, Службени гласник Републике 

Србије бр. 108/2017 

 

Правилник о одређивању броја тужилачких приправника, Службени гласник Републике 

Србије бр. 108/2017 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких  органа, Александра Ребића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких  органа, Александра Ребића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2017 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких  органа, Бранислава Божића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких  органа, Бранислава Божића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2017 

 



Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке 

послове републичких  органа, Милице Лукешевић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке 

послове републичких  органа, Милице Лукешевић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2017 

 

Решење о измени Решења о утврђивању листе означених лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 115/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе 

Републике Србије и Министарства правде Грузије у области реформе јавне управе, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду нацрта покрајинског антикорупцијског 

плана, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 52/2017 

 

Одлука о образовању Одбора за обележавање стогодишњице присаједињења Војводине 

Краљевини Србији 1918–2018. године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 54/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 57/2017 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2017 

 

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

Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2017 

 

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

гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 



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

Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по 

основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на 

територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших 

република СФРЈ, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о стечају, Службени гласник Републике Србије бр. 

113/2017 

 

Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и 

јединицама локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 

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

гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 

Уредба о саставу и начину рада Националног ваздухопловног комитета, Службени 

гласник Републике Србије бр. 108/2017 

 

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. 108/2017 

 

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 109/2017 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја луке у Сремској Митровици, Службени гласник 

Републике Србије бр. 110/2017 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 110/2017 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја луке у Панчеву, Службени гласник Републике 

Србије бр. 111/2017 

 

Уредба о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 

централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2017 

 



Уредба о минималним захтевима енергетске ефикасности које морају да испуњавају 

нова и ревитализована постројења, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

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

у 2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2017 

 

Уредбa о измени и допунама Уредбе о локацијским условима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 117/2017 

 

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. 119/2017 

 

Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање 

грађевинског материјала за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

119/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на 

који се не плаћа акциза, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 

Уредба о измени Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива, 

Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 

Уредба о покретној опреми под притиском, Службени гласник Републике Србије бр. 

120/2017  

 

Уредба о извозу и увозу робе која би се могла користити за извршење смртне казне, 

мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 120/2017  

 

Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2018. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 120/2017  

 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница 

(Келебија), Службени гласник Републике Србије бр. 108/2017 

 

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

оквиру за Народну банку Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2017 

 

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 108/2017 

 

Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2018. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2017 

 

Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован, Службени 

гласник Републике Србије бр. 111/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о инвестирању средстава осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 111/2017 

 



Одлука о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт 

нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 111/2017 

 

Одлука о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт 

природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2017 

 

Одлука о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре у роби и 

услугама под називом „Узми рачун и победи 2018“ , Службени гласник Републике 

Србије бр. 112/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање 

јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Одлука о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне 

регулације и цене помоћних услуга за 2018. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 112/2017 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних 

ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о мерама за очување и јачање стабилности 

финансијског система, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о достављању података банака о стању динарских штедних 

улога становнштва, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о достављању Народној банци Србије података банака ради 

праћења девизне штедње положене код банака, Службени гласник Републике Србије бр. 

114/2017 

 

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно 

за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 115/2017 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на 

одређену робу, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 115/2017 

 

Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 



Одлука о допуни Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде 

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

Србије бр. 120/2017  

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Савета за иновационо предузетништво и 

информационе технологије, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2017  

     

Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница 

и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница, Службени гласник 

Републике Србије бр. 108/2017 

 

Правилник о допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 108/2017 

 

Правилник о садржини и начину вођења евиденције лица одговорних за превоз и 

регистра лиценци за превоз терета и извода лиценце за превоз терета и о начину вођења 

евиденције о извршеним прекршајима и предузетим административним мерама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 110/2017 

 

Правилник о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена, 

Службени гласник Републике Србије бр. 110/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о систему извршења буџета Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2017 

 

Правилник о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање 

потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на 

мале субјекте у пословању храном животињског порекла, Службени гласник Републике 

Србије бр. 111/2017 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о условима и поступку давања у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 111/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног 

објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 111/2017 

 

Правилник о регистру лиценци за превоз путника у друмском саобраћају, Службени 

гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције 

у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 112/2017 

 

Правилник о изменама и допунама 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. 

112/2017 

 



Правилник о измени Правилника о садржају, начину вођења и роковима чувања 

евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче, Службени гласник 

Републике Србије бр. 112/2017 

 

Правилник о изменама 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. 112/2017 

 

Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења 

и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и 

горивих течности, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 

114/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени гласник 

Републике Србије бр. 114/2017 

 

Правилник о Суду части при Привредној комори Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 114/2017 

 

Правилник о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности 

производа, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2017 

 

Правилник о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и 

листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о 

улову, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2017 

 

Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају, Службени 

гласник Републике Србије бр. 117/2017 

 

Правилник о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2017 

 

Правилник о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне 

зоне, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2017 

 

Правилник о измени Правилника о Регистру хемикалија, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2017 

 

Правилник о допуни Правилника о облику, садржини начину подношења и попуњавања 

декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2017 

 

Правилник о Списку корисника јавних средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 118/2017 

 

Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у туристичкој инспекцији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 



Правилник о критеријумима за идентификацију предела и начин процене њихових 

значајних и карактеристичних обележја, Службени гласник Републике Србије бр. 

119/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о 

ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, Службени гласник Републике 

Србије бр. 119/2017 

 

Правилник о измени Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију и 

пловила на водомлазни погон, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2017  

 

Исправка Правилника о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2017  

 

Упутство о изменама Упутства о достављању података банака ради праћења одређених 

монетарних кретања, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

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

Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Закључак Владе Републике Србије којим се усваја План развоја царинске службе 

Републике Србије за период 2017–2020. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 108/2017 

 

Закључак Владе Републике Србије којим се усваја Акциони план за спровођење Плана 

развоја царинске службе Републике Србије за период 2017–2020. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 116/2017 

 

Закључак Владе Републике Србије којим се усваја Национални програм за 

пољопривреду за период 2018–2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

120/2017  

 

Закључак Владе Републике Србије којим се усваја Акциони план за спровођење 

Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 120/2017  

 

Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, 

интерпретација и фонограма у угоститељским објектима и објектима за приређивање 

игара на срећу (ресторани, кафеи, кафићи, интернет кафеи, баште, киосци брзе хране 

који поседују простор за смештај гостију, кладионице, коцкарнице, сплавови, дискотеке, 

клубови и други слични објекти), Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за развојне политике у области 

управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења 



средстава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програм унапређења ефикасности и 

одрживости инфраструктуре) између Републике Србије и Међународне банке за обнову 

и развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије 

Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених 

нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2017 

 

Меморандум о сарадњи између Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

Републике Србије и Министарства саобраћаја, информационих технологија и 

комуникација Републике Бугарске о смањењу међународних тарифа за роминг 

електронских комуникационих услуга, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника 

јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 58/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2018. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 57/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из 

Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 57/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из 

Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 57/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из 

Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2018. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 57/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2018. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 57/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне Покрајине Војводине 

у 2018. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 57/2017 

 

Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацију пројеката које 

финансира Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у 2018. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 58/2017 

  



Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у 

Аутономној Покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне 

инфраструктуре – стајалишта, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

52/2017 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање 

пројеката невладиних организација у области изградње на подручју Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 52/2017 

 

Правилник о допунама Правилника о додели бесповратних средстава непрофитним 

институцијама/удружењима грађана са територије Аутономне Покрајине Војводине, за 

финансирање пројекта од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне 

Покрајине Војводине – за помоћ маркетиншким активностима за манифестације од 

међународног и изузетног значаја одржане на територији АП Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 52/2017 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за подизање нивоа ефикасности 

противградне заштите на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 53/2017 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у 

Аутономној Покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне 

инфраструктуре – зоне школе и брзински дисплеји, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 53/2017 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке пољопривредне механизације 

на територији АП Војводине у 2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 54/2017  

 

Правилник о додели бесповратних средстава за реализацију активности унапређивања 

квалитета меса у сточарству у АП Војводини у 2017. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 55/2017  

 

Закључак Владе Аутономне Покрајине Војводине којим се усваја Програм отуђења 

грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине за 2018. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 58/2017 

 

Измене и допуне Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике 

буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 53/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о буџету града Београда за 2018. годину, Службени лист Града Београда бр. 

95/2017 

 

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању 

прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години, Службени 

лист Града Београда бр. 95/2017 

 



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

корисника средстава буџета града Београда у 2018. и 2019. години, Службени лист 

Града Београда бр. 95/2017 

 

Одлука о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника 

средстава буџета града Београда у 2019. и 2020. години, Службени лист Града Београда 

бр. 95/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне 

средине на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 95/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину, Службени лист Града 

Београда бр. 95/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају 

субвенционисану цену комуналних услуга, Службени лист Града Београда бр. 95/2017 

 

Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 95/2017 

  

Правилник о испитивању погодности и класификацији такси возила, Службени лист 

Града Београда бр. 86/2017 

 

Упутство о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника, Службени лист 

Града Београда бр. 86/2017 

 

Упутство о изменама Упутства о утврђивању критеријума за одабир приоритетних 

објеката јавне намене за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација 

објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и 

утврђивању услова за пренос средстава за ове намене, Службени лист Града Београда 

бр. 89/2017 

 

Упутство ЈП „Путеви Београда“ о начину вршења зимске службе на улицама и 

општинским путевима на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

90/2017 

  

Решење о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 90/2017 

 

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени лист Града 

Београда бр. 91/2017 

 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност града 

Београда за 2017. годину, Службени лист Града Београда бр. 87/2017 

 

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Београда за 2017. годину, Службени лист Града Београда бр. 88/2017 

 

 

 

 

 

 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о финансијској подршци породици са децом, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о раду, Службени гласник Републике Србије бр. 

113/2017 

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2017 

 

Закон о запосленима у јавним службама, Службени гласник Републике Србије бр. 

113/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локане самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 111/2017 

 

Уредба о Националном програму превенције штетне употребе алкохола и алкохолом 

узрокованих поремећаја у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 

115/2017 

 

Уредба о Националном програму очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног 

здравља грађана, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2017  

 

Исправка Уредбе о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

114/2017 

 

Одлука о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних 

осигураника за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Одлука о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 111/2017 

 



Одлука о образовању Савета за питања старости и старења, Службени гласник 

Републике Србије бр. 119/2017 

 

Правилник о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем 

знања лица за безбедност и здравље на раду, Службени гласник Републике Србије бр. 

108/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању ознака за безбедност и 

здравље на раду, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права 

из обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2017 

 

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, Службени 

гласник Републике Србије бр. 111/2017 

 

Правилник о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против 

одређених заразних болести, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене 

заштите деце у предшколској установи, Службени гласник Републике Србије бр. 

112/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области радних односа и безбедности здравља на раду, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2017 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области социјалне заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при излагању хемијским материјама, Службени гласник Републике Србије бр. 

117/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 117/2017 

 

Правилник о Листи забрањених допинг средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 117/2017 

 

Правилник о облику и начиу вршења унутрашње контроле инспекције у области радних 

односа и безбедности,  Службени гласник Републике Србије бр. 118/2017 

 

Правилник о измени Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава које 

се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 



Правилник о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 

Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 

даваоцима здравствених услуга за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 119/2017 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за 

јануар, фебруар и март 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2017  

 

Закључак Владе Репубике Србије којим се утврђује Национални акциони план 

запошљавања за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2017  

 

Смернице Добре клиничке праксе, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2017 

 

Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 115/2017 

 

План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 

2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 54/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне Покрајине Војводине 

за 2018. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 57/2017 

 

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 54/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о износу новчаног давања за породиље и новчаног давања за незапослене 

породиље за 2018. годину, Службени лист Града Београда бр. 93/2017 

 

Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене породиље и новчаног 

давања за незапослене породиље за децу рођену до 7. јула 2017. године, а за које су 

захтеви поднети до 7. јануара 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 93/2017 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о измени Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у 

култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине, односно јединица локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 112/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању Комплекса Пољопривредне школе „Др Ђорђе 

Радић“ у Краљеву за просторно културно-историјску целину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 110/2017 

 

Правилник о садржају и начину вођења јединствене евиденције удружења, организација 

и предузетника у области спорта, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2017 

 

Правилник о раду и делатности полицијских спортских удружења, Службени гласник 

Републике Србије бр. 111/2017 

 

Правилник о допуни Правилника о ученичким и студентским кредитима и 

стипендијама, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2017 

 

Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-

научних, односно образовно-уметничких поља, Службени гласник Републике Србије бр. 

114/2017 

 

Правилник о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива, 

Службени гласник Републике Србије бр. 114/2017 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 108/2017 

 

Кодекс понашања чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Тарифа накнада за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографских и 

телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација 

филмских аутора Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2017 

 

Допуна и измена Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету, 

Службени гласник Републике Србије бр. 119/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

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

њиховим менторима, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 52/2017  

 

 

 

 

 



Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мрежи основних школа у Београду, Службени 

лист Града Београда бр. 90/2017 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за новембар 2017. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 112/2017 

 

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

запосленом исплаћеним у новембру 2017. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 117/2017 

 

Податак о просечној заради у Републици Србији исплаћеној у периоду од децембра 

2016. до новембра 2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у октобру 2017. године, Службени гласник 

Града Београда бр. 86/2017 

 

Показатељ смањења потрошачких цена у новембру 2017. године, Службени лист Града 

Београда бр. 94/2017 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2017. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

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

2. PC PRESS 

3. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



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

 
1. М. Ђ. Милићевић: Живот Срба сељака, Београд: 1894. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ: ВОДИЧ ЗА ДЕЦУ 

Луи Стоувел 

Београд: Креативни центар, 2017. 
  

2. A DICTIONARY OF LAW 

Edited by Jonathan Law  

Oxford: Oxford University Press, 2015. 
  

3. АРХИТЕКТУРА У 20. ВЕКУ 

Петер Гесел, Габриеле Лојтхојзер 

Београд: IPS Media, 2007. 

  

4. ИСЛАМ: САЖЕТИ ПРИРУЧНИК 

Мализ Ривен 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

5. КЊИГА О МИЛУТИНУ 

Данко Поповић 

Београд: Књига-комерц, 2007. 

  

6. КОМУНИСТА МОНТЕ КРИСТО 

Ноеми Сечи  

Београд: Завет, 2011. 

  

7. КРАЉЕВСКИ КОМПЛЕКС ДИНАСТИЈЕ 

КАРАЂОРЂЕВИЋ 

Звонко Б. Петковић 

Београд: Komshe, 2016. 

  

8. КУЛТУРА ГРАДОВА 

Луис Мамфорд 

Нови Сад: Mediterran publishing, 2010. 

  

9. МОМО КАПОР: СЕЋАЊА И ДРУЖЕЊА 

Коста Димитријевић 

Београд: Прометеј, 2010. 

  

10. СМРТ И ЊЕНИ ХИРОВИ 

Жозе Сарамаго 

Београд: Лагуна, 2011. 

  

11. УСТАВ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ: ЉУБАВНА ПРИЧА О 

МРЖЊИ 

Анте Томић и Рајко Грлић 

Београд: Космос издаваштво; Подгорица: Нова књига, 2017. 

  

12. ВЕЛИКИ СВЕТСКИ ГРАДОВИ 

Марко Катанео  

Нови Сад: Међународни истраживачки центар за културу: 

Православна реч, 2007. 

 

 

  



13. ОВАКО СРЕЋАН НАРОД 

Радоје Домановић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

14. ПАЦИЈЕНТ 

Бранко Чанковић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

15. ПАРИЗ. ТОМ 1 

Едвард Радерфурд 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

16. ПАРИЗ. ТОМ 2 

Едвард Радерфурд 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

17. ПИЈЕВ ЖИВОТ 

Јан Мартел 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

18. ПОСЛЕДЊА СТАНИЦА БРИТАНИЈА 

Горан Гоцић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

19. ПРАВЕ БЕОГРАЂАНКЕ 

Игор Маројевић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

20. ПРИЧЕ 

Иво Андрић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

21. Р. Ц. НЕМИНОВНО: НОВА ВЕРЗИЈА 

Владан Матијевић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

22. СЕДАМ СУНЧАНИХ ДАНА 

Крис Менби 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

23. СЛУЧАЈ ВИНЧА 

Горан Милашиновић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

24. СРЕЋНИ ЉУДИ ЧИТАЈУ И ПИЈУ КАФУ 

Ањес Мартен-Лиган 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

25. СРОДНИЦИ: РОМАН 

Јовица Аћин 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

  



26. СТОЛЕЋЕ У АЛЕНТЕЖУ 

Жозе Сарамаго 

Београд: Лагуна, 2016. 

  

27. СУДБИНЕ ПЛЕШУ ТАНГО 

Младен Стевановић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

28. ТЕЛОМЕРЕ 

Елизабет Блекберн, Елиса Епел 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

29. ТИХО ТЕЧЕ МИСИСИПИ 

Владимир Табашевић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

30. УДВОЈЕ 

Николас Спаркс 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

31. УПОЗОРЕЊЕ О САДРЖАЈУ: КРАТКЕ ИЗМИШЉОТИНЕ 

И ДРУГИ УЗНЕМИРУЈУЋИ ПРИЗОРИ 

Нил Гејмен 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

32. ВЕРНИК 

Јоаким Сандер 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

33. ВИОЛИНИСТА ИЗ ВЕНЕЦИЈЕ: ПРИЧА О ВИВАЛДИЈУ  

Алиса Паломбо 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

34. ВИЗУЕЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА: ИЗОШТРИТЕ 

ОПАЖАЊЕ, УНАПРЕДИТЕ РАЗМИШЉАЊЕ 

Ејми Е. Херман 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

35. ВОДИЧ КРОЗ ЉУБАВНУ ИСТОРИЈУ БЕОГРАДА 

Ненад Новак Стефановић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

36. ЖИВОТИЊА СРЦА 

Херта Милер 

Београд: Лагуна: Златни змај, 2017. 

  

 

 

 



 

PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Mišić Siniša: SRBIJA 1217: nastanak kraljevine / Beograd: Evoluta, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/109453_srbija_1217_nastanak_kraljevine_knjiga_delfi_knjizare.ht

ml 

 

 

Knjiga za naše uvek radoznale i zainteresovane čitaoce kada je srpska istorija u pitanju. 

Naučno utemeljena, ali napisana i za širu publiku na prihvatljiv način opisuje jedan vrlo 

značajan period. U pitanju je razdoblje od sedam decenija (1166–1236) koje po mnogo čemu 

čini jednu celinu i koje je bilo prelomno. 

 

Ove godine navršava se osam vekova otkako je Stefan Nemanjić postao prvi srpski „venčani 

kralj“ (1217). To je jedan od najvažnijih datuma u našoj istoriji, pogotovo ako se sagleda i u 

svetlosti događaja koji se desio dve godine kasnije (1219) kada je obrazovana Srpska 

autokefalna crkva. Srbija je postala kraljevina zahvaljujući združenom delovanju dvojice 

braće, Stefana Nemanjića i Save, a u vreme značajno izmenjenih političkih okolnosti na 

prostoru jugoistočne Evrope. Krstaško osvajanje Carigrada (1204) i rušenje Vizantije doveli su 

do velikih geopolitičkih promena. Na ruševinama nekada moćne imperije nastalo je nekoliko 

novih država i međunarodni odnosi su postali složeniji i zamršeniji. Sinovi Stefana Nemanje, 

međutim, pokazali su da su dorasli novonastalom stanju i pošlo im je za rukom da za vladara 

svoje države umesto dotadašnje titule velikog župana obezbede titulu kralja. Bio je to veliki 

skok u hijerarhijskom svetskom poretku onovremenih država. 

 

 

 

2. Zoran M. Jovanović: ISTORIJA BEOGRADSKIH SVETINJA: 

hrišćanstvo, budizam, islam / Beograd: Službeni glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/историја-београдских-светиња 

 

BEOGRAD IZMEĐU „DOMAĆEG“ I „TUĐEG“ BOGA 

 

Beograd je oduvek bio „kuća na putu“ sa svime što ta svojevrsna topografska odrednica 

podrazumeva. Na dušu Beograda kroz vreme, i na njegov duhovni pejzaž stvaran tokom 

proteklih dvadesetak vekova, uticale su neprestane smene njegovih uspona i stradanja, prodaje 

i preprodaje, česte promene strukture stanovništva, sukobi civilizacija, vera i ideologija, koje 

su se u njemu na raznolike načine međusobno poništavale i tek ponekad – sasvim retko – za 

dobro većine preplitale. Možda je zato njegovo trajanje neretko bilo predmet opširnih 

tumačenja i raznolikih sumiranja, ali, gotovo po pravilu, bez osvrta na Drugog, na one koji su 

takođe kreirali „beogradsku istoriju“. Naime, u mnogim dodanašnjim opisima Beograda nisu 

naznačavane pojave koje njegovu istoriju čine potpunijom (istinitijom), uključujući i to da je 

reč o mestu na kome su, pored pravoslavnih, i te kako živeli i neki drugi hrišćani, kao i 

muslimani i Jevreji. Isto važi i za njihove verske objekte čije su istorije verni odraz zbivanja, 



koja su, metaforično rečeno, zapljuskivala ili, bolje reći, plavila grad kraj ušća Save u Dunav. 

Podatak da nijedno crkveno zdanje beogradskih hrišćana nije starije od stotinu sedamdeset 

godina verna je slika istorije Beograda, grada u kojem je danas najstariji verski objekat 

Bajrakli džamija, podignuta krajem XVII veka, zdanje koje je u vreme Kraljevstva Srbije, u 

prvoj polovini XVIII veka, bilo pretvoreno u katedralu Beogradsko-smederevske biskupije... 

 

 

 

3. Žarka Svirčev: VINAVEROVA KNJIŽEVNA REPUBLIKA / Beograd: 

Službeni glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/винаверова-књижевна-република 

 

Osvetljavajući vrlo različite aspekte esejističke misli i prevodilačke prakse Stanislava 

Vinavera, Žarka Svirčev je sve vreme imala na umu svoj osnovni cilj – ukazivanje na 

Vinaverov doprinos komparativnom proučavanju srpske književnosti, a taj doprinos se može 

sagledavati prevashodno kao nastojanje da se sve učini za afirmaciju onoga što je novo, 

moderno, zasnovano na potrebi da se izlazi iz granica svakog estetičkog i poetičkog kanona. 

Polazeći od poetičke dimenzije Vinaverovog književnog opusa i od metodoloških pretpostavki 

unetih u eseje Stanislava Vinavera, Žarka Svirčev je pokazala i kako je izgledala jedna važna 

književna epoha i kakvu ulogu su u oblikovanju tokova moderne srpske književnosti imale i 

ideje i stvaralačka delatnost Stanislava Vinavera. 

 

Prof. dr Radivoje Mikić 

 

 

 

4. Džulijan Barns: ŠIROM OTVORENIH OČIJU: eseji o umetnosti / 

Beograd: Službeni glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/широм-отворених-очију 

 

Zbirku eseja Širom otvorenih očiju Džulijana Barnsa otvara studija o Žerikoovoj slavnoj slici 

„Splav Meduze“, koja, svakako u drugačijem kontekstu, čini deo njegovog romana/zbirke 

priča Istorija sveta u 10 ½ poglavlja. Strateški smešten na početak knjige ovaj tekst postavlja 

okvir za niz Barnsovih studija o slikarima, koje su prvobitno objavljivane u prestižnim 

časopisima (Modern Painters, London Review of Books...). Govoreći o Žerikou Barns daje 

jasan pregled narativne potke, političkog konteksta nastanka njegove najpoznatije slike i 

poetičkih stremljenja samog tvorca ovog remek-dela. U sličnom duhu, u ravnoteži pouzdanih 

podataka i književne inspiracije, dati su i ostali eseji u ovoj knjizi. 

Temeljno, dinamično, književnim stilom koji pleni, Barns približava ličnosti i dela umetnika 

XIX i XX veka. Njegovo pismo odiše ostrvskom elegancijom, visokim stepenom nenametljive 

duhovitosti i obiljem podataka. Usredsređen prevashodno na francusko, ali i britansko 

slikarstvo novije epohe, Barns premošćuje period burnih transformacija likovnog jezika – od 

Žerikoa, Kurbea i Delakroe na početku, preko Bonara i Sezana, sve do majstora koji bi se 

manje ili više mogli smatrati našim savremenicima – Oldenburga, Lusijana Frojda ili 

Hodžkina. 

Barnsovi tekstovi o likovnim umetnicima, neporecivo savremeni, čuvaju i ponešto od duha 

starovremskih eseja: oni odišu verom u misiju slikarstva i čitaoca koji živi u epohi sveopšte 



lakoće i površnosti, podsećajući da velika umetnost nastaje u preseku radoznalosti, znanja, 

intuicije i duha... 

 

Mileta Prodanović 

 

 

 

5. Irvin D. Jalom: O SEBI: priča psihoterapeuta / Novi Sad: Psihopolis institut, 

2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=188:o-

sebi&Itemid=125 

 

Samo desetak dana nakon američkog izdanja pred domaće čitaoce je stigla knjiga sećanja i 

memoarskih zapisa O sebi Irvina Jaloma, velikog maga psihoterapije. Svaka njegova knjiga je 

čitalački događaj prvog reda, a ova je i više od toga jer je, prema rečima samog Jaloma, ovo i 

njegova poslednja knjiga. Baveći se godinama psihoterapijskim radom i zavirujući u tuđe 

živote, ovoga puta Jalom je svoje spisateljske i terapeutske oči usmerio prema sebi i svom 

životu – najranijem detinjstvu, odrastanju, roditeljima, porodici, obrazovanju, izboru medicine 

i psihijatrije kao profesije, braku, deci, pisanju knjiga, svima koji su uticali na njega... Opisuje 

događaje iz psihoterapijske prakse, ali ne krije ni svoja najdublja i najskrivenija osećanja, 

svoje strahove, piše o starenju i varljivosti sećanja... Sve je ilustrovano izborom fotografija iz 

albuma porodičnog i profesionalnog života. 

Jalom je priznao da je ovu knjigu pisao teško i dugo, odgađajući trenutak završetka, ali da ju je 

završio sa ponosom i tugom. „Bilo mi je teško da završim ovu knjigu. Mrzeo sam što sam 

morao da je pustim od sebe, jer sam znao da će to biti moja poslednja knjiga.” Ovo nije samo 

obična ljudska priča o jednom životu, nego i poziv da ponekad i sami, iskreno i duboko 

pogledamo u vlastiti život. 

 
 
 
 
 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР–ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. ЧОВЕК ПО ИМЕНУ УВЕ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

2. МАРИНА 

Карлос Руис Сафон 

Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

   

3. КОРЕНИ 

Добрица Ћосић 

Београд: Завод за уџбенике, 2016. 

 

   

4. ДВАДЕСЕТ СРПСКИХ ПОДЕЛА 

Душан Ковачевић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

5. ДОДИР ТЛА 

Рани Маника 

Београд: Лагуна, 2009. 

 

   

6. АМЕРИЧКИ БОГОВИ 

Нил Гејмен 

Београд: Лагуна, 2002. 

 

   

7. НЕЗНАНАЦ 

Харлан Кобен 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

8. ОНО ШТО НАС НЕ УБИЈЕ. МИЛЕНИЈУМ 4. 

Давид Лагеркранц 

Београд: Чаробна књига, 2015. 

 

   

9. ПОБЕДИТЕ ХРОНИЧНИ БОЛ:  УМОМ 

ПРОТИВ БОЛА 

Питер Прзекоп 

Нови Сад : Психополис институт, 2017. 

 

   

10.  ПОСЕТИЛАЦ 

Ли Чајлд 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

 


