
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 3 

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 100.000 прописа, за свега неколико минута може се 
добити како важећи тако и неважећи пропис, у штампаној верзији или електронском 
поштом, као 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.  Избор старих прописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. Листа најчитанијих књига 
 
 
 
 
 



 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Естонији, на нерезиденцијелној основи са 

седиштем у Хелсинкију, Славка Круљевића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 17/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Естонији, на нерезиденцијелној основи са 

седиштем у Хелсинкију, Саше Обрадовића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 17/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Словенији, Зоране Влатковић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије при Светој Столици у Ватикану, Мирка Јелића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Белгији, Весне Арсић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2017 

 

Пословник о раду Државног већа тужилаца, Службени гласник Републике 

Србије бр. 29/2017 

 

Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у 

Министарству унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије 

бр. 17/2017 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и 

активности неопходних за достизање утврђених циљева из области 

управљања миграцијама за 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 26/2017 

 

Уредба о начину спровођења дисциплинског поступка у Министарству 

унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2017 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма 

обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2017 



 

Уредба о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 27/2017 

 

Одлука о расписивању избора за председника Републике, Службени 

гласник Републике Србије бр. 15/2017 

 

Одлука о обрасцима за подношење предлога кандидата за председника 

Републике, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2017 

 

Одлука о образовању Координационог тела за унапређење адресног 

регистра, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Одлука о оснивању Координационог тела за праћење реализације 

Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 

за период од 2016. до 2025. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 17/2017 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Албуфеири, Република 

Португалија, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да Правилник о 

начину вођења евиденције о изреченим васпитним мерама и казни 

малолетничког затвора (Службени гласник РС, број 63/2006), није у 

сагласности са Уставом и законом, Службени гласник Републике Србије 

бр. 24/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 24/2017 

 

Одлука о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 25/2017 

 

Одлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким 

местима у иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2017 

 

Одлука о поништавању свих правних последица аката и радњи 

привремених институција самоуправе у Приштини који се односе на 

неосновано одузимање имовине Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 26/2017 

 



Одлука о образовању Координационог тела за успостављање и развој 

Централног регистра становништва Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 26/2017 

     

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавнобележничкој 

канцеларији и радном времену јавног бележника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о додели средстава прикупљених по 

основу одлагања кривичног гоњења, Службени гласник Републике Србије 

бр. 21/2017  

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама посебних услуга 

дипломатско-конзуларних представништава, износу трошкова за посебне 

услуге и начину евидентирања прихода по основу наплаћених конзуларних 

такси, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2017 

 

Исправка Правилника о стручном усавршавању матичара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 21/2017  

 

Упутство за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. 

април 2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2017 

 

Упутство за спровођење гласања на изборима за председника Републике 

расписаним за 2. април 2017. године, на територији Аутономне Покрајине 

Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2017 

 

Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне 

упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне 

упражњеног места у Националном савету мађарске националне мањине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за 

председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 20/2017 

 

Решење о измени Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 23/2017 

 

Решење о утврђивању Листе кандидата за избор председника Републике, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 



Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за 

гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 

2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за 

председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 25/2017 

 

Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 26/2017 

 

Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 28/2017 

 

Решење о изменама Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 29/2017 

 

Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2017 

 

Допунско решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за 

председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2017  

 

Решење о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места за 

гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 

2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Решење о измени Допунског решења о одређивању бирачких места за 

гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 

2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2017 

 



Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 

председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 16/2017 

 

Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за председника 

Републике, расписаних за 2. април 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2017 

 

Објашњење за примену члана 16. став 4. Правила о раду бирачких одбора 

за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 

2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Кодекс полицијске етике, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању у области дигитализације јавне управе између 

Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и 

Министарства за јавну управу Републике Словеније, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола уз Споразум о 

стабилизацији и придруживању између Републике Србије, са једне стране и 

Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2017 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање 

заштићених природних добара од националног интереса у 2017. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре 

Царинске тарифе за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

17/2017 

  



Уредба о измени Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, 

садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака 

усаглашености, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о врсти, висини и начину плаћања накнаде за 

услуге царинског органа, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2017  

 

Одлука о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Београд – Јужни 

Јадран” Е-763, деонице: Прељина–Пожега и Пожега–Бољаре, Службени 

гласник Републике Србије бр. 23/2017 

 

Одлука о утврђивању висине такси за јавне услуге које пружа Антидопинг 

агенција Републике Србије у 2018. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој 

Народна банка Србије наплаћује надокнаду за извршене услуге, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о случајевима и условима плаћања, 

наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о образовању Савета за унапређење 

сектора информационих технологија, Службени гласник Републике Србије 

бр. 26/2017 

 

Одлука о измени Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно 

снабдевање, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2017 

 

Одлука о измени Методологије за одређивање цене приступа систему за 

дистрибуцију природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 

29/2017 

 

Правилник о прегледима лифтова у употреби, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2017 

 

Правилник о безбедности у лифтовима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 15/2017 

 

Правилник о примени изузетака од обавезе објављивања проспекта, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2017 

 



Правилник о злоупотребама на тржишту, одобрењу трговања током 

периода забране трговања и истраживању тржишта, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о надзору који спроводи 

Комисија за хартије од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 

15/2017 

 

Правилник о евиденцији и обрасцу сертификата о професионалној 

оспособљености лица одговорног за послове управљања превозом путника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 16/2017 

 

Правилник о условима и поступку усаглашавања предлога редова вожње у 

међумесном превозу, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2017 

 

Правилник о путном листу за домаћи ванлинијски превоз путника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 16/2017 

 

Правилник о подацима о броду и отпаду које је домаћи брод дужан да 

преда надлежном органу државе луке, Службени гласник Републике Србије 

бр. 16/2017  

 

Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 16/2017 

 

Правилник о престанку важења Правилника о условима и начину 

остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна 

грла, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2017 

  

Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за 

царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 

Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу 

претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово 

попуњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Правилник о методама рада у области геомагнетизма и аерономије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017  

 

Правилник о садржини обрасца реда вожње, садржини и начину вођења 

регистра и начину овере реда вожње у међумесном превозу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 19/2017  

 



Правилник о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 19/2017  

 

Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране, Службени 

гласник Републике Србије бр. 19/2017  

  

Правилник о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу 

места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу 

на додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2017 

 

Правилник о утврђивању услуга у вези са непокретностима за сврху 

одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату 

вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2017 

 

Правилник о утврђивању превозних средстава за сврху одређивања места 

промета услуга изнајмљивања тих средстава, у смислу Закона о порезу на 

додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања 

пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, 

Службени гласник Републике Србије бр. 21/2017  

 

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са 

принципом „ван дохвата руке” за 2017. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2017  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез 

по одбитку, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2017  

 

Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама 

остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни 

и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине 

остатака средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије 

бр. 21/2017  

 

Правилник о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења 

пословне инфраструктуре за 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 21/2017  

 

Правилник о Службеном регистру информација (који води Комисија за 

хартије од вредности), Службени гласник Републике Србије бр. 22/2017  

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања 

обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2017. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 23/2017 



 

Правилник о обрасцу сведочанства којим се потврђује да су осигурање или 

друго финансијско јемство на снази у односу на поморски брод ради 

покрића одговорности за штету због смрти или телесне повреде путника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2017 

 

Правилник о Листи забрањених допинг средстава за коње, Службени 

гласник Републике Србије бр. 23/2017 

 

Правилник о измени Правилника о начину паковања, декларисања и 

обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у 

производњи и промету, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о садржини и начину вођења стручног 

надзора, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, форми и 

начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја 

јавних друштава, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у 

сточарству за квалитетна приплодна грла, Службени гласник Републике 

Србије бр. 26/2017 

 

Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког 

особља контроле летења, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2017 

 

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и 

унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку 

младим пољопривредницима, Службени гласник Републике Србије бр. 

29/2017 

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за 

унапређење примарне пољопривредне производње, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2017 

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг 

пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за 

набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 29/2017 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких 

истраживања за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

29/2017 

 



Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 

пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања 

поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике Србије 

бр. 29/2017 

 

Упутство о Методологији за израду процене угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2017 

 

Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и 

фауне у 2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза, 

Службени гласник Републике Србије бр. 26/2017 

 

Списак стандарда из области машина, Службени гласник Републике Србије 

бр. 22/2017  

 

Измене и допуне Јавнобележничке тарифе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 17/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум између Владе Републике Србије и Уједињених нација о 

Централној канцеларији Пројекта Транс-европске железнице, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2017 

 

Меморандум између Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

Републике Србије и Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе о 

сарадњи у области туризма, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 1/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије 

и Великог Војводства Луксембург о избегавању двостругог опорезивања у 

односу на порезе на доходак и имовину, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 1/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума 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. 1/2017 

 



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике 

Србије и Уједињених нација о Централној канцеларији Пројекта Транс-

европске железнице, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 1/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о престанку рада Фонда за подршку 

инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP“, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Развојне агенције Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2017 

 

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 

2017. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из 

фондова Европске уније, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 12/2017 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и 

одржавање зграда, објеката и опреме у установама високог образовања чији 

је оснивач Аутономна Покрајина Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 12/2017 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и 

опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП 

Војводине у 2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 13/2017 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме за 

наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП 

Војводине за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 13/2017 

 

Правилник о додели средстава за набавку елемената система за заштиту од 

временских непогода на територији АП Војводине у 2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 13/2017 

 

Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање 

дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени 

пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2017 

 



Правилник о додели бесповратних средстава за опремање сточарских 

фарми у АП Војводини у 2017. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 14/2017 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство 

на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2017 

 

Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за 

суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2017 

 

Годишњи програм основних геолошких истраживања на територији 

Аутономне  Покрајине Војводине за 2017. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним 

таксама за територију града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

8/2017 

 

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја града Београда за 2017. годину, Службени лист Града 

Београда бр. 6/2017 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о измени Плана здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања у Републици Србији за 2017. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 19/2017  

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за давање сагласности за 

ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2017 

  



Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени 

и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини 

трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2017 

 

Правилник о приправности за рад полицијских службеника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 16/2017 

 

Правилник о измени Правилника о критеријумима за избор кандидата за 

полазнике стручног оспособљавања (припадника Министарства 

унутрашњих послова), Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Правилник о допуни Правилника о условима за промет на велико лекова и 

медицинских средстава, подацима који се уписују у Регистар издатих 

дозвола за промет на велико лекова и медицинских средстава, као и начину 

уписа, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 

2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2017  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким 

помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 

осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2017  

 

Правилник о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној 

производњи опојних дрога и психотропних супстанци, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2017  

 

Правилник о начину вођења, садржају и обрасцу евиденције о 

прекурсорима и другим супстанцама које могу бити употребљене за 

недозвољену производњу опојних дрога и психотропних супстанци, 

Службени гласник Републике Србије бр. 21/2017  

 

Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички 

радници, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Правилник о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских 

здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу 

здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Правилник о мерама пружања помоћи у лукама и на бродовима лицима са 

инвалидитетом и лицима са смањеном покретљивошћу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2017 

   



Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о друштвеном 

стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2017 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

Основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, 

информатике и рачунарства и студијског програма Основних струковних 

студија криминалистике који се финансирају из буџета на 

Криминалистичко-полицијској академији за школску 2017/2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2017 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

Мастер академских студија криминалистике, форензичког инжењерства и 

информатике и рачунарства који се финансирају из буџета на 

Криминалистичко-полицијској академији за школску 2017/2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку, начину 

вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2017  

 

Правилник о националним евиденцијама у области спорта, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о висини стипендије професионалном 

припаднику Војске Србије за време школовања у иностранству, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2017 

 

Исправка Правилника о изменама Правилника о уговарању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 

услуга за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2017 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о медицинско-

техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног 

здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2017 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 23/2017 

 



Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Програм културне сарадње између Министарства културе и информисања 

Републике Србије и Министарства културе Републике Албаније за период 

2017–2021, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 1/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање 

програмских активности и пројеката у области основног и средњег 

образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној Покрајини 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2017 

 

Правилник о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте 

установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2017 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање образовних 

програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач 

Аутономна Покрајина Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 12/2017 

  

Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним 

скуповима и боравку у иностранству научноистраживачких  радника и 

студената који су показали посебне резултате, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 12/2017 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно-

стручних скупова, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

12/2017 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у 

области научноистраживачког развоја невладиних организација у 

Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 12/2017 

 



Правилник о стручним саветима (које формира Покрајински секретаријат 

за високо образовање и научноистраживачку делатност), Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 13/2017 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 

за финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре 

предшколских установа на територији Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2017 

 

 

РАЗНО 
 

 

Службени гласник Републике Србије 
 

Индекси потрошачких цена за фебруар 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 23/2017 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и 

доприноса по запосленом исплаћеним у фебруару 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 29/2017 
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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. 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. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена питања 

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

3. PC PRESS 

4. 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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ИЗБОР СТАРИХ ПРОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
„Фонд библиотеке Управе за заједничке послове републичких органа поседује  
значајну збирку старих књига, претежно закона, уредби и других прописа 
Кнежевине и Краљевине Србије, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и 
Краљевине Југославије, али и аустроугарских, немачких, руских, француских 
прописа и књига из области права. Законодавци у Србији током 19. и у првој 
половини 20. века, пажљиво, правно утемељено, понекад визионарски, каткад 
опрезно, добро припремљени, некад и невешти, водили су младу државу ка путу 
коме и њихови данашњи потомци стреме – ка модерној, правно уређеној држави 
која равноправно може да учествује у свим пословима породице европских 
држава и народа.  
 
Надамо се да ће избор старих прописа допринети бољем разумевању развоја 
Србије као модерне, правне државе, а врата библиотеке Управе увек ће бити 
отворена свима који желе боље да се упознају са њеним фондом, да нешто 
науче или потврде оно што већ знају.”  
 
 
                                     Новица Антић, државни секретар у Министарству културе 
 
                 (Извод из рецензије књиге Закони каткад спавају али никад не умиру) 
 
 
 
 
За овај број издвајамо: 
 
 
 

1. Уредба о организацији Министарства финансија, 1919. 
 

2. Уредба о уређењу Министарства правде, 1919. 
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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. Стари Београд: из путописа и мемоара, 1951. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ: 

СА РЕГИСТРОМ ПОЈМОВА; ДОДАТАК УЗ ЗАКОН О 

ИЗВРШЕЊУ; ПОДЗАКОНСКА АКТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Драгољуб Лазаревић 

Београд: Пословни биро, 2016. 
  

2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНОМ БЕЛЕЖНИШТВУ; 

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ПОСЛОВНИК 

Драгољуб Лазаревић 

Београд: Пословни биро, 2016. 
  

3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ: СА ПРИЛОЗИМА 

Бранко Лештанин, Жељко Никач 

Београд: Пословни биро, 2016. 

  

4. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА: СА СУДСКОМ 

ПРАКСОМ, ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА И РЕГИСТРОМ 

ПОЈМОВА; И СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА 

Божо Н. Вукчевић 

Београд: Пословни биро, 2016. 

  

5. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА: СА 

ПРИЛОЗИМА 

Секула Новаковић 

Београд: Пословни биро, 2016. 

  

6. ЗБИРКА НОВИХ ЗАКОНА: ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА; 

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ; ЗАКОН О ЈАВНОМ РЕДУ И 

МИРУ; ЗАКОН О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ; ЗАКОН О 

ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ 

Београд: Пословни биро, 2016. 

  

7. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ 

ПОСТУПКУ 

Снежана Кнежевић 

Београд: Пословни биро, 2016. 

  

8. КОМЕНТАР ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА 

РАДУ: СА СТРАТЕГИЈОМ И ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА 

Београд: Пословни биро, 2015. 

  

9. ДРЖАВНИ НЕПРИЈАТЕЉИ 

Мишел Уелбек, Бернар-Анри Леви 

Београд: Booka, 2016. 

  

10. КАРАОКЕ СТРАВЕ 

Рју Мураками 

Београд: Booka, 2015. 

  

11. ЛАНЗАРОТЕ И ДРУГИ ТЕКСТОВИ: РОМАН 

Мишел Уелбек 

Београд: Booka, 2015. 



  

12. МОЈА БОРБА: РОМАН: ТОМ 1. 

Карл Уве Кнаусгор 

Београд: Booka, 2016. 

  

13. МОЈА БОРБА: РОМАН: ТОМ 2. 

Карл Уве Кнаусгор 

Београд: Booka, 2016. 

  

14. ПОКОРАВАЊЕ 

Мишел Уелбек 

Београд: Booka, 2015. 

  

15. ПРИЧА ЗА БИЋЕ ВРЕМЕНА 

Рут Озеки 

Београд: Booka, 2015. 

  

16. ПРИЧЕ ТВОГ ЖИВОТА 

Тед Ћанг 

Београд: Booka, 2016. 

  

17. ПРОШИРЕЊЕ ПОДРУЧЈА БОРБЕ 

Мишел Уелбек 

Београд: Booka, 2015. 

  

18. РАЗГОВОРИ СА СОБОМ 

Андрес Неуман 

Београд: Booka, 2015. 

  

19. СИРЕНА КОЈА СЕ СМЕШИ: ПЕТ БАЈКИ О 

ВЕНЕЦИЈАНСКОМ ГЕТУ 

Мирјана Огњановић 
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PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Žan-Noel Kapferer: GLASINE: Najstarije sredstvo informisanja 

na svetu / Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Stojana 

Stojanovića, 2016. 

 

Преузето са сајта: http://www.ikzs.com/index.php?stranica=opis&knjiga=488 

 

Do dana današnjeg je proučavanje glasina bilo praćeno njihovim negativnim 

vrednovanjem: glasina je nužno netačna, izmišljena ili iracionalna. Stoga se uvek 

jadikovalo zbog postojanja glasina, na njih se gledalo kao na privremeno 

udaljavanje od istine, nalet ludila. Neki su čak u povećanju broja sredstava 

javnog informisanja videli priliku da se obračuna sa glasinama: televizija, radio i 

štampa bi mogli da ukinu razlog postojanja glasina. Mi smo u ovoj knjizi 

pokazali da je to negativno vrednovanje neodrživo. S jedne strane, ono je 

razumevanje glasina dovelo u ćorsokak: većina karakteristika ovog fenomena je 

ostala neobjašnjena i opisana kao patološka. S druge strane, čini se da je takvo 

poimanje pre svega podstaknuto moralisanjem i dogmatizmom. U suštini, postoji 

samo jedan način da se spreče glasine: zabraniti ljudima da pričaju. Očito 

nastojanje da u opticaju budu isključivo pouzdane glasine, vodi pravo ka kontroli 

informacija, a onda i kontroli slobode govora: mediji bi tako postali jedini 

dozvoljeni izvor informisanja. Tada bi postojale samo zvanične informacije.To 

nas dovodi do same suštine postojanja glasina. Glasina nije nužno „lažna”, ali je 

zato nužno nezvanična. Skrajnuta i ponekad u opoziciji, ona osporava zvaničnu 

nudeći drugačiju stvarnost. Zato je masovni mediji nisu istisnuli. 

 

 

 

2. Mihail Leonovič Gasparov: ZANIMLJIVA GRČKA / Sremski 

Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Stojana Stojanovića, 2014. 
 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.knjizara.com/Zanimljiva-Grcka-M-L-Gasparov-141513 

 

Ako vi, mladi čitaoče, prelistavate ovu knjigu, posmatrate sličice, zagledate u 

sadržaj, tu i tamo čitate po nekoliko stranica – prvo pitanje koje ćete postaviti 

biće, verovatno, sledeće: „A je li istina tako i bilo?” 

 

Odgovaram: i da, i ne. 

Istina je da su postojale slavne pobede Grka nad Persijancima, a zatim je 

Aleksandar Makedonski bajkovito brzo osvojio Istok. Istina je da su Spartanci 



bili nepobedivi ratnici, a Atinjani su bolje od drugih gradili mermerne hramove i 

stvarali tragedije za pozorište. Istina je da se u grčkom jeziku prvi put pojavila 

reč „filosofija”, i da su se u Aleksandrijskoj biblioteci bavili gotovo svim onim 

naukama kojima se danas bavimo i mi. 

 

Ali, da je oko tih događaja bilo toliko uzgred ostvarenih predskazanja proročišta; 

da su svi junaci bili junačine bez straha i mane, a zlikovci – zlikovci do dna svoje 

crne duše; da su svi govori, koji su pri tome držani, bili tako pametni, kratki i 

skladni; da su sva divljaštva zemaljske prirode i ljudskih običaja, o kojima su 

slušali Stari Grci, bili zaista takvi – za to, naravno, ne može da se garantuje. Tu 

je mnogo izmišljotine. 

 

O autoru: 

 

Mihail Leonovič Gasparov (1935–2005), akademik Ruske akademije nauka, 

stručnjak za oblast klasične filologije, antičke istorije, opšte poetike, 

versifikacije, teorije i prakse prevoda. Glavni naučni saradnik Instituta za viša 

humanistička istraživanja, profesor na Ruskom državnom univerzitetu 

humanističkih nauka, autor mnogobrojnih radova, među kojima su najvažniji: 

Antička književna basna (1971), Savremeni ruski stih. Metrika i ritmika (1974), 

Ogled iz istorije ruskog stiha. Metrika, ritmika, rima, strofika (1984), Ogled iz 

istorije evropskog stiha (1989), Ruska poezija 1890–1925. u komentarima 

(1993), O antičkoj poeziji: Pesnici. Poetika. Retorika (2000), Herodotove priče o 

grčko-persijskim radovima i o još mnogo toga (2001), Ogledi iz istorije jezika 

ruske poezije XX veka (1993), Akademska avangarda: priroda i kultura kod 

poznog Brjusova (1995), O. Mandeljštam: građanska lirika 1937. godine (1996), 

Ruski stih s početka XX veka u komentarima (2001), O ruskoj poeziji: Analize. 

Interpretacije. Karakteristike (1989), Metar i smisao. O jednom mehanizmu 

kulturnog pamćenja (1999), Zanimljiva Grčka. Priče o antičkoj kulturi (1995). 

 

 

 

3. Žak Lakarijer: GRČKO LETO: Jedna svakidašnja Grčka od četiri 

hiljade godine / Loznica: Karpos, 2012. 

 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/39077_grcko_leto_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Lakarijera smo upoznali preko glasovite edicije „Rečnici zaljubljenika” (kod nas 

je objavljuje „Službeni glasnik”), gde je objavljena i Lakarijerova izvanredna 

knjiga „Rečnik zaljubljenika u Grčku”. „Grčko leto”, knjiga koja je pred nama 

jeste štivo koje je u Francuskoj i Grčkoj doživelo desetine izdanja, jedna povest 

„o svakidašnjoj Grčkoj od četiri hiljade godina”. Lakarijer je na prvo putovanje u 

Grčku krenuo 1947, a na poslednje 1966. Poslednja slika koje se seća jeste 



ostrvo u Egejskom moru, „bez drveća, sa jednim jedinim selom i goletnim 

predelom u kom se beda i lepota spajaju kao dve padine brega”. O da, Grčka je ta 

zemlja, nad kojom je Empedokle uzviknuo: „Plakao sam, jecao pri pogledu na 

ovu čudnu zemlju.” Ovo štivo o Atosu, Kritu, majušnim manastirima, lepim kao 

dečje igračke, sa freskama što imaju one duboke oči što nas pohode u snu, o 

Antigoninim čempresima, pisano je za nas kojima je Mediteran ono jedino mesto 

gde se susreću sreća i spokoj, gde je život zbilja moguć, a da nije tek puko 

pretrajavanje. O, prepuna je čuda ova knjiga... Da li ste ikada pomislili da je 

moderan grčki jezik, ovaj koji sada čujemo na grčkim ulicama, star preko tri 

hiljade godina, pita se autor, da je jezik kojim mu se obraćao seljak iz jednog 

zaselka stariji od srušenog Zevsovog hrama što se video u blizini. Jednom, na 

Kritu, upoznala sam Engleza koji je držao piljarnicu. Rekao mi je da je u nekom 

prošlom životu bio profesor na fakultetu u Britaniji, ali da je prodao sve, kupio 

brod i došao sa porodicom u Grčku. Pitala sam zbog čega. Rekao je kratko: 

„Zbog svetlosti”. Ova knjiga je sva od svetlosti. 

 

Sanja Domazet 

 

 

Preuzeto sa sajta: http://karposbooks.rs/shop/panelinion/grcko-leto/ 

 

Ne treba mešati knjige koje se čitaju na putovanju sa onima koje na putovanje 

navode. 

 

Andre Breton 

 

 

„Na svoje prvo putovanje u Grčku krenuo sam 1947, na poslednje u jesen 1966. 

Poslednja moja slika: ostrvo u Egejskome moru, bez drveća, sa jednim jedinim 

selom i goletnim predelom u kom se beda i lepota spajaju kao dve padine brega. 

Spoj suprotnosti, kao u Heraklitovoj rečenici koju predeli Kiklada neprestano 

sriču u svojoj svetlosti: 
’
Protivno se udružuje i iz raznih tonova postaje najlepša 

harmonija, i sve biva borbom.
’ 
Slika tog zagubljenog ostrva čvrsto se zadržava u 

meni, možda zato što je bila poslednja. Ipak, kako godine prolaze, uviđam koliko 

se u mom pamćenju uspomene mešaju kao u kakvoj zagonetnoj igri. Zašto neke, 

naizgled sasvim bezimene, uporno ostaju kao da hoće da podvuku neku poruku 

čiji mi smisao i dalje izmiče?” 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bronislav Geremek: ISTORIJA SIROMAŠTVA: Beda i 

milosrđe u Evropi / Loznica: Karpos, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://karposbooks.rs/shop/supplementa/istorija-siromastva/ 

 

Bogati i moćni u državi i crkvi izražavali su, tokom vekova, pomešana osećanja 

prema siromašnima, koja su oscilirala između sažaljenja i straha, samilosti i 

gnušanja. Ova studija, koja se bavi ekonomskim, društvenim i verskim 

aspektima siromaštva, nudi odgovore na to kako su takvi stavovi uticali na javno 

i privatno delovanje u odnosu na siromašne i baca svetlost na promenjivu prirodu 

uzroka siromaštva u Evropi od srednjeg veka do naših dana. 

 

Čak i u „hristijanizovanom” srednjem veku nije bilo mnogo razumevanja za 

siromašne – osim ako siromaštvo nije bilo dobrovoljni izbor – i uzroci 

siromaštva su često bili predmet teoloških mistifikacija. Siromašni su igrali 

ulogu u spasenju bogatih kao objekti dobročinstva („Bog bi mogao da učini sve 

ljude bogatima, ali hteo je da postoje i siromašni na ovome svetu, kako bi bogati 

imali priliku da iskupe svoje grehe“) i kao oni koji se mole za svoje 

dobročinitelje. Sa izbijanjem ekonomskih kriza krajem srednjeg veka, koje su 

naročito pogodile Evropu u 16. veku, sa povećanjem broja prosjaka i 

osiromašenog seoskog stanovništva koje nadire u gradove, na siromaštvo se sve 

više gleda kao na opasno, štetno i kao na uzrok društvene nestabilnosti. 

Siromašnima se zabranjuje da prose i uvodi se stroža razlika između „pravih” 

siromaha i onih sposobnih za rad, koji se potom prisiljavaju na rad. U 16. veku 

dolazi do sekularizacije socijalne pomoći i gradovi preuzimaju nekadašnju ulogu 

crkve u raspodeli milostinje i u ovom veku se otuda začinju prve moderne 

institucije socijalne zaštite. Međutim, istovremeno dolazi i do prvih primena 

represivnih mera prema siromašnima (kako bi sprečio i kaznio zloupotrebu nove 

socijalna zaštite, grad Ruan 1566. podiže četiri vešala) i one će se u narednim 

vekovima pojačavati. 

Počev od kraja srednjeg veka, broj siromašnih u Evropi neprestano raste: 

gubljenjem ili napuštanjem zemlje seosko stanovništvo postaje nadničarsko, a u 

doba industrijalizacije zanatlije gube svoj status i nezavisnost i nalaze nesigurne 

poslove u industrijskim pogonima. Iako se suzbija apsolutno siromaštvo, jaz 

između bogatih i siromašnih biva očigledniji. Pitanje siromaštva je ono koje 

generiše prve utopijske socijalističke ideale. 

Bronislav Geremek pokazuje u kojoj meri je ključnu ulogu igralo siromaštvo u 

evropskoj istoriji. Njegova briljantno napisana studija baca novu svetlost na 

delovanje pojedinaca, grupa i nacija i na ono što je ležalo u osnovi najvećih 

društvenih promena na starom kontinentu. Istorija siromaštva. Beda i milosrđe u 

Evropi se smatra jednim od neizostavnih istorijskih radova o ovoj temi 

ekonomske i društvene istorije. 

 

 



5. OSTAJU SAMO ZAGONETKA I TRAGEDIJA: Spisi o 

Hadrijanu / Loznica: Karpos, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://karposbooks.rs/shop/fontes/ostaju-samozagonetka-i-tragedijaspisi-o-

hadrijanu/ 

 

Priredio i preveo: Dejan Acović 

 

„Spisi o Hadrijanu” sadrže antičke izvore o jednoj od najfascinantnijih ličnosti 

pozne antike, o rimskom imperatoru Hadrijanu (117–138 n.e). Pored 

Hadrijanove biografije iz važnog prosopografskog izvora „Historia Augusta” i 

istorijskih spisa Diona Kasija, Eutropija i Aurelija Viktora, u zbirku su uključena 

i manje poznata istorijska svedočanstva, fragmenti i natpisi. 

Hadrijanov život, rana mladost i obrazovanje, politički uspon, reformatorska 

delatnost, putovanja uzduž i popreko velike imperije, graditeljstvo, učenost, 

ljubavne strasti i sve ostalo što je činilo habitus ovog rimskog cara, već su za 

same Rimljane bili puni zbunjujućih odlika. Njegovo je doba, bez velikih ratova i 

potresa, kako je primetio istoričar Edvard Gibon, najsrećnije doba u poznatoj 

istoriji čovečanstva. A nakon njega – only enigma and tragedy remain. 

 

 

 

6. Auger Gislen de Buzbek: PISMA IZ TURSKE / Loznica: Karpos, 

2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/57368_pisma_iz_turske_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Vratimo se sada Beogradu imajući u vidu naš glavni cilj – put u Konstantinopolj. 

Pošto smo u gradu obezbedili sve što smo mislili da je potrebno za putovanje 

kopnom, ostavivši Smederevo (Symandria), nekada uporište srpskih despota, sa 

leve strane, uputismo se ka Nišu (Nissa). Kada smo dospeli do jedne uzvišice 

Turci nam pokazaše snegom pokrivene vrhove Transilvanije u daljini; takođe 

nam pokazaše mesto blizu koga se još mogu videti ostaci stubova Trajanovog 

mosta. 

 

Nakon što smo prešli reku, koju domaće stanovništvo zove Morava (Moraua), 

dođosmo u srbijansko selo po imenu Jagodina (lagodna); tu smo imali priliku da 

vidimo pogrebne običaje u toj zemlji koji se veoma razlikuju od naših. Telo 

pokojnika bilo je izloženo u crkvi, lice mu je bilo otkriveno a pored glave se 

nalazio hleb, komad mesa i čaša vina; njegova supruga je stajala sa strane a 

takođe i ćerka, odevene u najbolju odeću, ćerka je imala kapu ukrašenu 

paunovim perima ... 



 

Nedaleko od Jagodine dođosmo do rečice koju stanovnici nazivaju Nišava. Ona 

nas je pratila sa desne strane sve dok nismo stigli do Niša. Na jednom smo 

mestu, na obali reke (gde se još uvek mogu videti ostaci rimskog puta) pronašli 

mali mermerni stub sa natpisom na latinskom, ali je bio toliko oštećen da se nije 

mogao pročitati. Za stanovnike ove oblasti Niš je veliki i značajan grad ... 

 

Auger Gislen de Buzbek (1520–1592), flamanski humanista i diplomata u službi 

kuće Habzburga. Sredinom XVI veka biva upućen u diplomatsku misiju u 

Osmansko carstvo. Njegov epistolarni putopis jedno je od najvažnijih 

svedočanstava o Sulejmanu Veličanstvenom (1520–1566) i o gotovo svim 

sferama političkog i kulturnog života Turske tog doba. Prolazeći kroz Srbiju, 

Buzbek je zabeležio i dragocene podatke o našoj zemlji. Pisma iz Turske su 

važan kulturno-istorijski dokument, pisan na latinskom, koji se po prvi put 

pojavljuje u prevodu na srpski. 
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