
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 6 

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 постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Кенији, Драгана Жупањевца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 60/2017 

 
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2017 

 

Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води 

службена евиденција, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2017 

 
Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима 

ваздушног простора, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2017  

 

Уредба о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих 

послова, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2017 

 

Уредба о допуни Уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских 

службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2017 

 

Уредба о изгледу, форми и садржини службене значке и службене 

легитимације, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2017 

  

Одлука о именовању генералног секретара председника Републике, Николе 

Селаковића, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2017 

  

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

Републике Србије бр. 54/2017 

 

Одлука о именовању шефа кабинета председника Републике, Ивице 

Којића, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2017 

 

Одлука о именовању саветника председника Републике, Татјане Јовић, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2017 

 

Одлука о изменама Смерница за израду и спровођење плана интегритета, 

Службени гласник Републике Србије бр. 56/2017 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Гвадалахари, Сједињене 

Мексичке Државе, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2017 



 

Одлука о предлогу кандидата за председника Владе Републике Србије, Ане 

Брнабић, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2017 

 

Одлука 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. 61/2017 

 

Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне 

опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за развој одбрамбене 

индустрије, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2017 

 

Одлука о избору Владе, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2017 

   

Правилник о криминалистичко-форензичкој регистрацији, узимању других 

узорака и криминалистичко-форензичким вештачењима и анализама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 54/2017 

 

Правилник о начину одузимања и враћања задржаног службеног оружја и 

муниције, службене значке и службене легитимације, Службени гласник 

Републике Србије бр. 54/2017 

 

Правилник о начину поступања у току притужбеног поступка, Службени 

гласник Републике Србије бр. 54/2017 

 

Правилник о поступању у пружању психолошке помоћи запосленима у 

Министарству унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије 

бр. 54/2017 

 

Правилник о допунама Правилника о управи у јавним тужилаштвима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 54/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину уписа чињенице 

држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о 

решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о 

држављанству, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2017 

 

Решење о именовању председника и чланова Националног савета за 

координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком 

Кином, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2017 

 



Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије 

Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и 

Народном Републиком Кином, Недељка Тењовића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 56/2017 

 

Решење о изменама Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 61/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике 

Србије и Уједињених нација о пружању доприноса у ресурсима 

мултидимензионалној интегрисаној мисији Уједињених нација за 

стабилизацију у Централноафричкој Републици (MINUSCA), Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Републике 

Албаније, Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике 

Македоније, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике 

Словеније о оснивању Балканских војномедицинских снага, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Белорусије о војно-техничкој сарадњи, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Словачке Републике о сарадњи у области одбране, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Чешке Републике о заштити ратних гробова и војних меморијала, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума о статусу и функцијама Међународне 

комисије за нестала лица, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Савезне Републике Немачке о обављању плаћене делатности чланова 

породице чланова дипломатског или конзуларног представништва, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Француске о бављењу плаћеном делатношћу чланова породице 

чланова званичних представништава две државе, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Индонезије о укидању виза за носиоце дипломатских и 

службених пасоша, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Ирак о укидању виза за носиоце дипломатских и службених 

пасоша, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Киргиске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених 

пасоша, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Краљевине Тајланд о укидању виза за носиоце дипломатских и службених 

пасоша, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и 

службених пасоша, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 4/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању о 

успостављању политичких консултација о питањима од заједничког 

интереса између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства спољних послова Републике Ирак, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју 

запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2017 

  



Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју 

запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2017 

  

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске 

скупштинске одлуке о покрајинској управи, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 29/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о измени и допунама Покрајинске 

скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске 

одлуке о Кадровском плану Аутономне Покрајине Војводине за 2017. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2017 

 

  

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о допуни Уредбе о категоризацији железничких пруга, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2017 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја луке у Шапцу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2017 

 

Уредба о измени Уредбе о условима и поступку стицања статуса 

повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног 

произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора 

енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2017 

 

Уредба о измени и допунама Уредбе о подстицајним мерама за производњу 

електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне 

комбиноване производње електричне и топлотне енергије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 60/2017 

 

Уредба о изменама Уредбе о уговору о откупу електричне енергије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 61/2017 

 

Уредба о Адресном регистру, Службени гласник Републике Србије бр. 

63/2017 

 



Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и 

извештавању о реализацији капиталних пројеката, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2017 

  

Одлука о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и 

деривата нафте у складиштима у јавној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2017 

 

Одлука о садржају, роковима и начину достављању извештаја о проценама 

вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима 

обезбеђеним хипотеком, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2017 

 

Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које 

ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2018. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о контроли банкарске групе на 

консолидованој основи, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2017 

 

Одлука о стопи контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику 

Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2017 

 

Одлука о стопи и начину одржавања заштитног слоја капитала за 

структурни системски ризик, Службени гласник Републике Србије бр. 

58/2017 

 

Одлука о проглашењу елементарне непогоде, Службени гласник Републике 

Србије бр. 60/2017 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за реализацију 

пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 60/2017 

 

Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне 

таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и 

о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 61/2017 

  

Правилник о Списку класификованих супстанци, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2017 

 

Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и 

документације основних геолошких истраживања која се као послови од 

јавног интереса финансирају из буџета Републике Србије, као и за 

коришћење података и документације геолошких истраживања који су 



постали јавна својина – државна својина по основу концесионих уговора, 

Службени гласник Републике Србије бр. 54/2017 

 

Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог 

одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 54/2017 

 

Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија 

станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 

саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 54/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о квалитету хране за животиње, 

Службени гласник Републике Србије бр. 54/2017 

 

Правилник о подстицајима за производњу садног материјала и 

сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља, Службени 

гласник Републике Србије бр. 58/2017 

 

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. 59/2017 

 

Правилник о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2017 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за 

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

61/2017 

 

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на 

подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и начину 

вођења винарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у винарски 

регистар, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и 

поступања са споредним производима животињског порекла, 

ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину 

спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна 

гробља и јаме гробнице, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2017 



 

Правилник о трошковнику збрињавања одузетих примерака строго 

заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2017  

 

Правилник о коначном усклађивању месечног новчаног примања, додатка 

за негу и новчане накнаде за време професионалне рехабилитације за 2015. 

и 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2017  

 

Правилник о измени 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. 63/2017  

 

Правилник о измени Правилника о теоријској и практичној обуци 

кандидата за возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2017  

 

Правилник о измени и допуни 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. 63/2017  

 

Правилник о измени Правилника о садржају, начину вођења и роковима 

чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2017  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и 

прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на 

путевима, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2017  

   

Правилник о садржини основних информација о биоцидном производу и 

активној супстанци у том биоцидном производу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 64/2017 

 

Упутство за маркирање деривата нафте у Републици Србији, Службени 

гласник Републике Србије бр. 63/2017  

  

Листа биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 

2016. години,  Службени гласник Републике Србије бр. 57/2017  

 

Исправка Списка овлашћених контролних организација за обављање 

контроле и сертификације у органској производњи за 2017. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 57/2017  

 



Јединствена тарифа накнада за емитовање фонограма и на њима 

забележених интерпретација од стране јавних медијских установа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2017  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о изменама Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Руске Федерације о међународном друмском 

саобраћају, закљученог разменом нота, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Специјалне административне Регије Хонг Конг Народне Републике Кине о 

ваздушном саобраћају, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Хрватске о преносу надлежности за пружање услуга у 

ваздушном саобраћају, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за 

сарадњу младих, са Статутом Регионалне канцеларије за сарадњу младих, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума из Париза, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Белорусије о сарадњи у области туризма, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне 

политике  Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 26/2017 

 

Одлука о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп 

објеката у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2017 

 



Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне 

Покрајине Војводине за 2016. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 29/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне 

Покрајине Војводине за 2017. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 29/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

воде Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске 

скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине 

у 2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

29/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске 

скупштинске одлуке о програму мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне 

Покрајине Војводине у 2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 29/2017 

 

Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2017 

  

Правилник о додели подстицајних средстава за побољшање сточарске 

производње на пољопривредним газдинствима и увођењу ЕУ стандарда у 

објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП 

Војводини 2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 26/2017 

 



Правилник о додели бесповратних средстава за реализацију програмских 

активности удружења грађана у 2017. години на територији АП Војводине 

чија је делатност у вези са пољопривредном производњом, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2017 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 

2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2017 

 

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, 

Службени гласник Републике Србије бр. 59/2017 

 

Правилник о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену 

заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2017 

 

Исправка Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 

средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 56/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике 

Португал о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног 

особља, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

4/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског 

секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова 

удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са 

инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и 

популаризације пронаталитетне политике у 2017. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2017 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да Покрајинска 

скупштинска одлука о оснивању јавне установе „Војвођанска академија 

наука, уметности и културе” (Службени лист АПВ, број 29/2015), није у 

сагласности са Уставом и законом, Службени гласник Републике Србије 

бр. 55/2017 

 

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

студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних 

студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске 

установе чији је оснивач Република Србија у школској 2017/2018. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 60/2017 

 

Одлука о организовању полагања испита, издавања и одузимања лиценце за 

професионалног управника и вођење регистра професионалних управника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 64/2017 

 

Правилник о начину прилагођавања садржаја и/или формата уџбеника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2017 

 

Правилник о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као 

нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, 

општег средњег образовања и основног образовања одраслих, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2017 

 

Правилник о садржају и обиму програма стручне обуке, као и начину на 

који организатор спровођења програма стручне обуке за лиценциране 

проценитеље доказује да испуњава услове за спровођење стручне обуке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2017 

 

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за стицање 

лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2017  

 

Правилник о измени Правилника о спортским гранама и областима спорта 

у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана 

и области спорта, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2017 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 57/2017  

 



Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 61/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о 

обнови Споменика захвалности Француској у Београду, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, 

академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета 

Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у 

Новом Саду, у школској 2017/2018. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 25/2017 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних 

студија, који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, у 

високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна 

Покрајина Војводина у школској 2017/2018. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2017 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија 

и докторских академских студија, који се финансирају из буџета 

Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у 

Новом Саду, у школској 2017/2018. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 25/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у 

области спорта у АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 25/2017 

 

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на 

територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2017  

 

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на 

територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2017 

 



Правилник о реализацији акције „Право на прву шансу”, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2017 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за мај 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2017 

 

Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса 

исплаћене у периоду јануар–мај 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2017  

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и 

доприноса по запосленом исплаћеним у мају 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 63/2017  

 

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних 

такси, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2017 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2017. године, Службени 

лист Града Београда бр. 28/2017 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 
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 
 
                 (Извод из рецензије књиге Закони каткад спавају али никад не умиру) 
 
 
 
 
За овај број издвајамо: 
 
 
 

1. Закон о калдрмини, 1912. 
 
2. Правила о руковању, вођењу надзора и употреби прихода од 

калдрмине, поднашању предлога од стране општина за примање 
новца из калдрминског фонда и вршења задужења на подлози тога 
фонда, 1912. 
 

     3.  Распис свима царинарницама, 1912. 
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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. ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ: ИНТЕЛИГЕНТНО И 

РАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИРАЊЕ 

Мартин Елинг 

Нови Сад: Академска књига, 2013. 
  

2. КАПИТАЛ У XXI ВЕКУ 

Тома Пикети 

Нови Сад: Академска књига, 2015. 
  

3. ТРАНЗИЦИЈА И НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА (ОГЛЕДИ ИЗ 

ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ) 

Радован Пејановић 

Нови Сад: Академска књига, 2015. 

  

4. СЛОВЕНИ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Валентин Васиљевич Седов 

Нови Сад: Академска књига, 2013. 

  

5. АРХИТЕКТУРА XX ВЕКА У ВОЈВОДИНИ 

Владимир Митровић 

Нови Сад: Академска књига: Музеј савремене уметности 

Војводине, 2010. 

  

6. ИСЛАМ, АТЕИЗАМ И МОДЕРНОСТ: НЕКА БОГОХУЛНА 

РАЗМИШЉАЊА 

Славој Жижек 

Нови Сад: Академска књига, 2015. 

  

7. MY INVENTIONS: THE AUTOBIOGRAPHY 

Никола Тесла 

Нови Сад: Академска књига, 2016. 

  

8. УВОД У МЕНАЏМЕНТ 

Бранислав Машић 

Београд: Иновациони центар Факултета безбедности: 

Академска књига, 2015. 

  

9. КРАТКА ИСТОРИЈА АРГЕНТИНАЦА 

Феликс Луна 

Нови Сад: Академска књига, 2015. 

  

10. СВЕТСКО РИЗИЧНО ДРУШТВО: У ПОТРАЗИ ЗА 

ИЗГУБЉЕНОМ СИГУРНОШЋУ 

Улрих Бек 

Нови Сад: Академска књига, 2011. 

  

11. ИЗБОР ИЗ ФИЛОЗОФСКИХ СПИСА 

Јан Паточка 

Нови Сад: Академска књига, 2013. 

  

12. БЕРЂАЈЕВ 

Никола Кајтез 

Нови Сад: Академска књига, 2008. 



  

13. ТОЛСТОЈ И СМРТ 

Витомир Вулетић 

Нови Сад: Академска књига, 2008. 

  

14. О ПИСЦИМА И ГРАДОВИМА 

Драган Великић 

Нови Сад: Академска књига, 2010. 

  

15. СПИСИ И ЉУДИ: ПРИЧЕ ИЗ АДВОКАТСКЕ АРХИВЕ 

Тибор Варади 

Нови Сад: Академска књига, 2015. 

  

16. ШТА ТРЕБА ЗА ЧУДО: ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ 

Јосиф Бродски 

Нови Сад: Академска књига, 2014. 

  

17. И НОВА ТУРСКА ПИСМА: ПУТОПИСИ 

Мирко Магарашевић 

Нови Сад: Академска књига, 2015. 

  

18. ПРИЛИКЕ ИЗ МОГА ЖИВОТА 

Милан Савић 

Нови Сад: Академска књига, 2009. 

  

19. ТРАГОМ ЦРЊАНСКОГ 

Мирко Магарашевић 

Нови Сад: Академска књига, 2014. 

  

20. ЖИВОТ МЕЂУ ЉУДИМА: МЕМОАРСКИ ЗАПИСИ 

Јелена Скерлић Ћоровић 

Нови Сад: Академска књига, 2014. 

  

21. ТЕОРИЈА РЕЛАТИВНОСТИ 

Алберт Ајнштајн 

Нови Сад: Академска књига, 2013. 

  

22. ШЕСТ КЊИГА О КРУЖЕЊИМА НЕБЕСКИХ СФЕРА 

Никола Коперник  

Нови Сад: Академска књига: Природно-математички 

факултет, 2014. 

  

23. ЈА И МЕХАНИЗМИ ОДБРАНЕ 

Ана Фројд 

Нови Сад: Академска књига, 2010. 

  

24. У ОДБРАНУ ИЗГУБЉЕНИХ СТВАРИ 

Славој Жижек 

Нови Сад: Академска књига, 2011. 

  

25. EGO LOQUENS: ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИОНИ ПРОСТОР 

Борис А. Успенски 

Нови Сад: Академска књига, 2012. 



 

26. ЖЕНАРНИК 

Александар Тишма 

Нови Сад: Академска књига, 2010. 

  

27. КЊИГА О БЛАМУ 

Александар Тишма 

Нови Сад: Академска књига, 2011. 

  

28. КРИВИЦЕ; БЕЗ КРИКА: ПРИПОВЕТКЕ 

Александар Тишма 

Нови Сад: Академска књига, 2014. 

  

29. ВЕРЕ И ЗАВЕРЕ 

Александар Тишма 

Нови Сад: Академска књига, 2015. 

  

30. ЉУДИ ЧИСТЕ САВЕСТИ 

Ана Козлова 

Нови Сад: Академска књига, 2012. 

  

31. ШТА ЗНАЧИ ВОЛЕТИ 

Матје Лендон 

Нови Сад: Академска књига, 2014. 

  

32. ХОРИЗОНТ 

Патрик Модијано 

Нови Сад: Академска књига, 2015. 

  

33. У КАФЕУ ИЗГУБЉЕНЕ МЛАДОСТИ 

Патрик Модијано 

Нови Сад: Академска књига, 2014. 

  

34. ИСТИНИТА ПРИЧА: СЕЋАЊА БАКЕ АЛЕКСАНДРА 

ТИШМЕ 

Терез Милер 

Нови Сад: Академска књига, 2012. 

  

35. СУЂЕЊЕ ЈОСИФУ БРОДСКОМ 

Фрида Вигдорова 

Нови Сад: Академска књига, 2015. 

  

36. ИЗ ЧИСТА НЕМИРА: ЧИТАЊА 

Ала Татаренко 

Београд: Завод за уџбенике, 2013. 

  

37. ИЗМЕЂУ РЕАЛИЗМА И ПОСТМОДЕРНЕ: СТУДИЈЕ И 

ОГЛЕДИ О СРПСКИМ ПИСЦИМА ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 

XX ВЕКА 

Марко Недић 

Београд: Завод за уџбенике, 2012. 

  

 



 

38. ОСНОВИ СРПСКОГ ПРИПОВЕДАЊА 

Михајло Пантић 

Београд: Завод за уџбенике, 2015. 

  

39. ВИЛЕ БЕОГРАДСКЕ, ВИЛЕ СА ТЕРАЗИЈА 

Марија Иванић 

Београд: Завод за уџбенике, 2009. 

  

40. ПРЕЖИВЉАВАЊЕ 

Драгослав Михаиловић 

Београд: Завод за уџбенике, 2010. 

  

41. СУДБИНЕ 

Мирослав Поповић 

Београд: Завод за уџбенике и наставна средства: НИН, 2005. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 

 

1. Валтер Бењамин: ИСКУСТВО И СИРОМАШТВО: изабрани 

огледи о искуству / Београд: Службени гласник, 2016. 

 

Преузето са сајта: 

www.slglasnik.com/гласник-препоручује/искуство-и-сиромаштво 

 

Бењамин је несумњиво један од најважнијих мислилаца нашег доба. 

Његова три чувена текста, сабрана у овој књизи (поред насловног, 1933, 

још „Приповедач“, 1936. и „Задатак преводиоца“, 1923), с придодатим 

записима „Искуство“ (1913) и „Марамица“ (1932), прожета су 

промишљањима о томе како баштинити прошлост. Почевши од краја Првог 

светског рата, искуство је изгубило на својој вредности: оно што је 

непосредно живљено готово да више не налази израза у речима и једва да 

се преноси из нараштаја у нараштај. Аутор нам овде нуди своју 

далекосежну рефлексију о лепоти онога што ишчезава, о смислу историје и 

нашем двосмисленом односу према прошлости. 

 

 

 

2. Бенедикт Лившиц: ЈЕДНОИПООКИ СТРЕЛАЦ: теоријски 

мемоари о руској авангарди / Београд: Службени гласник, 2016. 

 

Преузето са сајта: http://www.slglasnik.com/гласник-

препоручује/једноипооки-стрелац 

 

У свету авангардологије Једноипооки стрелац Бенедикта Лившица је, по 

много чему, јединствена књига. Она је и прва права историја руске 

авангарде коју је Лившиц написао и објавио у времену када је руска 

авангарда била табу тема. Истовремено је и документарно-мемоарски текст 

о најбурнијим временима не само руског футуризма већ и осталих 

авангардних дешавања у руској ликовној уметности и књижевности. Ова 

књига може се читати и као нека врста необичног, узбудљивог романа у 

којем су главни јунаци ствараоци који су у свету уметничке, односно 

ликовне авангарде остварили најрадикалнији преврат, не само у контексту 

руске уметности него и у светским размерама. И није случајно што је у 

руској култури данас Једноипооки стрелац прерастао у култну књигу о 

руској авангарди, не само зато што је њен аутор трагично страдао у 

Стаљиновом гулагу, него и зато што је реч о заиста изузетном делу (у 

последњих десетак година ова књига је објављена у неколико издања, како 

на руском, тако и на другим светским језицима).  



Српско издање Једноипооког стрелца (у одличном преводу Милице 

Николић) јесте артефакт посебне вредности, зато што је, неспорно, реч о 

занимљивом прожимању и стваралачком дијалогу ликовног рукописа са 

историјско-уметничком причом, и као да је нека врста остварења 

тестаментарног наума и самог Лившица о синтези два типа текста. 

Гојко Тешић 

 

Године 1933. Лившиц је штампао значајне „теоријске мемоаре“ 

Једноипооки стрелац, који нису само први покушај систематског излагања 

историје футуризма и његових теоријских постулата, већ и драгоцени 

документ о настанку модерне уметности у Русији и Европи, с акцентима на 

образлагању њене естетике и идеологије. Због тога су ови мемоари и 

названи теоријским, а поједине странице готово и не личе на жанр којем 

припадају, већ на целовито и систематско теоријско закључивање. 

Милица Николић 

 

 

 

3. Ноам Чомски: ЈЕР МИ ТАКО КАЖЕМО / Београд: Службени 

гласник, 2016. 

 

Преузето са сајта: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/јер-ми-

тако-кажемо 

 

Ноам Чомски, један од најзначајнијих живих америчких интелектуалаца и 

један од најоштријих критичара политике Сједињених Америчких Држава, 

човек је чија размишљања са једнаким интересовањем прате стратези из 

Беле куће и њихови огорчени непријатељи. 

Реч је о аутору који, као опонент, утиче на креирање америчке стратегије, а 

истовремено је у тој земљи изложен специфичном виду цензуре – његових 

текстова нема у угледним часописима и тиражним новинама, доступни су 

искључиво на сајтовима са малим бројем посетилаца, како не би 

угрожавали миран „амерички“ сан просечног конзумента масовне културе.  

„Јер ми тако кажемо“ трећа је књига у низу збирки кратких есеја које је 

Чомски изворно писао за New York Times Syndicate i News Service и 

представља интересантно штиво – како за оне који се први пут сусрећу са 

његовим делом, тако и за познаваоце његовог опуса које занима шта има да 

каже о најактуелнијим темама – климатским променама, глобалној 

нуклеарној политици, Ирану, Ираку, Израелу и Блиском истоку, државној 

безбедности... 

 

 

 

 

 



 

 

4. Жељко В. Лазић: УВОД У СМРТ: Numerus clausus 1940. 

године и ограничавања права Јевреја у Краљевини 

Југославији / Београд: Службени гласник, 2016. 

 

Преузето са сајта: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/увод-у-

смрт 

 

Конфликти и анимозитет према неким националним мањинама најчешће се 

исказују у друштву где та мањина оствари демографски скок, када има 

политичке претензије, када су културолошке разлике непремостиве или су 

припадници вере коју исповеда та мањина тешко прилагодљиви, затим у 

случајевима када је висок степен криминалитета који врше припадници тих 

мањина, када долази до угрожавања или ограничавања права од стране 

регуларних власти. 

Са јеврејском заједницом на нашим просторима, али и на европском 

простору, то није био случај. Припадници јеврејске заједнице су кроз 

историју, од периода Римског царства до нацистичке Немачке, били жртве 

своје верске припадности, економске умешности и касније, са развојем 

расних теорија, жртве своје расне припадности, жртве своје образованости, 

жртве етикетирања. 

У модерној светској легислативи нигде није било примера тако 

флагрантног кршења људских права, права на живот, највишег права, као 

током Другог светског рата. Кршење права је свој легитимитет добијало 

низом закона, уредби, наредби, тако монструозних као никада у правној 

историји до сада. Да ли су лекције научене? Да ли се тако нешто може 

поновити у будућности? Јесу ли жртве биле узалудне? Има ли 

антисемитизма опет? Је ли право опет пало на испиту? 

Опасност лежи у томе што неке државе, друштва, покушавају да умање 

своју негативну улогу у једном тако мрачном историјском периоду, а 

појединци који су недвосмислено били нацисти да прикажу себе као борце 

за националне идеале. Може се закључити да право данас јесте пало на 

испиту, али међународно право. Данас је међународни правни систем 

сложенији, али право је опет на страни јачег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Феликс Равесон: ХЕЛЕНСКЕ ВИЗИЈЕ БЕСМРТНОСТИ / 

Београд: Службени гласник, 2016. 

 

Преузето са сајта: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/колекција-1001-

књига/хеленске-визије-бесмртности 

 

Заљубљеници у древну грчку уметност откриће у овој невеликој књизи 

право и огромно благо: какве су везе уметности са смрћу, као и са 

религијским мистеријама. Све што је Равесон написао пре више од једног 

века и данас је на снази. Његова далекосежна интелектуална порука упућује 

нас на то како велика уметност, одгонетајући неми говор видљивог, 

комуницира с невидљивим. 

 

 

 

6. Живадин К. Митровић: ПАРИСКИ РАЗГОВОРИ: Између 

професије и занимања / Београд: Службени гласник, 2016. 

 

Преузето са сајта: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/париски-разговори 

 

Зналачки уклопљена између професије и занимања књига новинара и 

историчара уметности Живадина К. Митровића осликава узбудљив 

ликовни живот и процват уметности која је стварала Европу духа у XX 

веку. Париски разговори обједињују вишедеценијске сусрете са 

најзначајнијим уметницима са ових простора који су се напајали енергијом 

Париза истовремено доносећи у „град светлости” боје и импресије тла са 

кога потичу. Велики сликари нису само Митровићеви саговорници већ и 

пријатељи са којима размењује мисли о уметности, животу, духовности, 

друштву, политици... Своју уметничку, а често и животну причу у књизи су 

испричали: Ристо Стијовић, Милан Коњовић, Антоан Мајо Малиаракис, 

Милорад Бата Михаиловић, Петар Омчикус, Љуба Поповић, Јагода Буић, 

Ђорђе Ивачковић, Радован Крагуљ, Милош Шобајић, Живојин Турински, 

Марк Ле Бот. 
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1. ЕСТОРИЛ: РАТНИ РОМАН 

Дејан Тиаго-Станковић 
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3. АРЗАМАС 

Ивана Димић 

Београд: Лагуна, 2016. 
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Михаил Булгаков 
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Ведрана Рудан 
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