
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 10 

2018.  



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

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296,  363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104   
      
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења  
                                                             (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
                             
Технички уредник:   Јелена Васиљевић, организатор пријема и евиденције захтева                      

корисника 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Лепосава Милановић, оператер припреме података  

                                  Радмила Тубин-Михајловић, организатор пријема и евиденције 
                                  захтева корисника 

                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

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

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа 

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

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

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

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о додели одликовања, Oрдена Републике Србије на великој огрлици, за изузетне 

заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа 

између Републике Србије и Републике Казахстан, Нурсултану Назарбајеву, председнику 

Републике Казахстан, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора   Републике 

Србије у Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру, 

Драгана Бисенића, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   Републике 

Србије у Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру, 

Југослава Вукадиновића, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора  Републике 

Србије у Савезној Демократској Републици Етиопији, Александра Ристића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора  Републике 

Србије у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске, Александре 

Јоксимовић, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Пословник о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног касационог 

суда, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2018 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за 

држављане Исламске Републике Иран, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2018 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Питештију, Румунија, Службени 

гласник Републике Србије бр. 75/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине 

Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне 

скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 76/2018 

 

Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног 

савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2018  

 

Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног 

савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2018  



Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног 

савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2018 

 

Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног 

савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 77/2018  

 

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове 

Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 4. 

новембра 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове 

Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 

2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2018 

 

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

Тринидад и Тобаго, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2018 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Антигва и Барбуда, 

Гренада и Комонвелт Доминика, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне 

прелазе у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2018 

 

Исправка Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2018  

 

Правилник о визама, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

Правилник о начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи 

означених лица и о начину достављања обавештења, информација и података о 

означеном лицу и његовој имовини, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања путног листа за странца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2018 

 

Правилник о изгледу и начину уношења обавезног боравка у путну исправу странца, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2018 

 

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. 82/2018 

   

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Милице Лукешевић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 74/2018 

 



Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Мирослава Симуновића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2018 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Мирослава Симуновића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2018 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Оливере Дурлевић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 74/2018 

 

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, 

расписаним за 4. новембар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

75/2018 

 

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, 

расписаним за 4. новембар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2018 

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Трсту, Република Италија, 

Драгана Кићановића, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Трсту, Република 

Италија, Иване Стојиљковић, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, 

расписаним за 4. новембар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

78/2018 

 

Решење о закључењу посебног бирачког списка националних мањина, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за 

чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2018 

 

Стратегија развоја Министарства унутрашњих послова за период 2018–2023. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Француске о размени и узајамној заштити тајних података, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

  

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске 

Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 



 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Тунис о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о 

олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у 

кривичним стварима од 20. априла 1959. године, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о 

олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о 

трансферу осуђених лица, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о 

пружању правне помоћи у кривичним стварима, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о 

изручењу, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Кипар о размени и узајамној заштити тајних података, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о 

узајамној заштити размењених тајних података, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018  

 

Меморандум о разумевању о политичким консултацијама између Министарства 

спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и регионалних 

интеграција Републике Гане, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 12/2018  

 

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства спољних послова и заједница Републике Кабо Верде, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2018  

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Додатног протокола између Републике Србије и 

Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о 

примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2018  

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о допуни Одлуке о Градској управи Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 92 /2018 



 

Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Града Београда,  

Службени лист Града Београда бр. 92 /2018 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2018 

 

Закон о грађевинским производима, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2018  

 

Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2018  

 

Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2018  

 

Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2018  

 

Закон о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2018  

 

Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком 

и водном саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2018  

 

Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, 

Службени гласник Републике Србије бр. 83/2018  

 

Закон о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила, 

Службени гласник Републике Србије бр. 83/2018  

 

Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2018  

 

Уредба о изменама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац акција 

акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2018 

 

Уредба о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног 

износа као увећања уз пензију, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за 

набавку опреме у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Уредба о допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија 

од вредности на примарном тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 



Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних 

стамбених обеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и августу 

2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва 

кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз 

развојне пројекте у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2018 

  

Одлука о изменама Одлуке о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара 

у поступању са финансијским средствима Европске уније, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2018  

 

Одлука о образовању Радне групе за имплементацију Регионалне инвестиционе 

реформске агенде, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

Одлука о образовању Радне групе за унапређење система паушалног опорезивања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне 

намене Националног фудбалског стадиона на животну средину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 

Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2018  

 

Одлука о обављању послова с финансијским дериватима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 76/2018  

 

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

гласник Републике Србије бр. 76/2018  

 

Одлука о обавезној резерви банака код Народне банке Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2018  

 

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

прописано прибављање одређених исправа, Службени гласник Републике Србије бр. 

78/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију корективних 

активности у вези са ревизорским налазима који се односе на ИКТ аспекте 

функционисања система за управљање претприступном помоћи Европске уније (ИПА), 

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Одлука о минималној вредности платних трансакција које се морају извршавати у 

битном платном систему, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних 

налога за извршење платних трансакција у динарима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 78/2018 



 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о општим правилима за извршавање инстант 

трансфера одобрења, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Одлука о проглашењу престанка елементарне непогоде, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2018 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за сузбијање 

сиве економије и заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи 

Светске банке „Doing Business“, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2018 

 

Правилник о карантину за увезене животиње, Службени гласник Републике Србије бр. 

74/2018 

 

Правилник о начину приступа, дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и 

заштите података геодетско-катастарског информационог система, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2018  

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и 

прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, 

меса, вина, пива и јаких алкохолних пића, Службени гласник Републике Србије бр. 

78/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције 

у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 78/2018 

 

Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов 

за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2018  

 

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. 80/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника за основне геодетске радове, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2018 

 

Правилник о измени Правилника о условима које морају да испуњавају квалификовани 

електронски сертификати, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2018 

 

Исправка Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг 

пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у 

сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 80/2018 

 

Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 76/2018  

 

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

гласник Републике Србије бр. 80/2018 

 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Хонгконшке међународне конвенције о безбедном и еколошки 

прихватљивом рециклирању бродова, 2009, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике 

Србије број 1/2018 о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између 

држава EFTA и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом“ и 

методама административне сарадње и Одлуке Мешовитог комитета између држава 

EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној 

трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике 

Србије и Савета министара Републике Албаније, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању 

Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и Одлуке Заједничког комитета 

Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. 

новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини 

у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини 

у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са 

пореклом“ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. 

новембра 2013. године, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан 

Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу 

на порезе на доходак, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

12/2018 

 

Закон о потврђивању Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике 

Србије и Републике Турске и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној 

трговини између Републике Србије и Републике Турске, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

  

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Турске о узајамном подстицању и заштити улагања, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Протокола о измени Споразума између Владе Републике Србије и 

Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику 

Србију од 13. октобра 2012. године, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума о економској, трговинској и техничкој сарадњи између 

Владе Републике Србије и Владе Државе Катар, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 



Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о 

трговини и економској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о 

трговинско-економској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Грчке о сарадњи у области туризма, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Протокола из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и 

праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз 

Конвенцију о биолошкој разноврсности, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Мултилатералног споразума земаља Југоисточне Европе о 

спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном 

контексту, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Азербејџан о међународном друмском превозу, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Меморандум о разумевању између Минстарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и хране 

Републике Словеније о сарадњи између младих пољопривредника Републике Србије и 

Републике Словеније, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

12/2018 

 

Писмо о намерама Републике Бугарске, Републике Грчке и Републике Србије о сарадњи 

у области повезане и аутоматизоване вожње, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о изменама Правилника о додели средстава за финансирање спровођења 

јавних радова на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2018. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 47/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга, 

Службени лист Града Београда бр. 85/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама, Службени лист Града 

Београда бр. 85/2018 



 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Београда за 2018. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 92/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и 

утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години, 

Службени лист Града Београда бр. 92/2018 

 

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

индиректних корисника средстава буџета Града Београда у 2019. и 2020. години, 

Службени лист Града Београда бр. 92/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о комуналном реду, Службени лист Града Београда бр. 92/2018 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о измени Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ, 

оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о решавању стамбених потреба ратних војних 

инвалида и породица палих бораца, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2018 

 

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

инвалидско осигурање за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

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

систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине 

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

Србије бр. 78/2018 

 

Правилник о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања 

лекова, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

Правилник о обрасцу и садржају службене легитимације стручних радника центра за 

социјални рад, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2018 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за 

октобар, новембар и децембар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

74/2018 

 



Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике 

Србије и Владе Народне Републике Кине, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Меморандум о разумевању између Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања Републике Србије и Министарства за рад и социјалну заштиту 

Сједињених Држава Мексика у области рада и запошљавања, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 85/2018 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Академије пословних струковних студија Београд, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о Сремским Карловцима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2018 

 

Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2018 

 

Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању 

јавних исправа у основној школи, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2018  

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о евиденцији у средњој школи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 82/2018  

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2018 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2018 



 

Стратегија развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о кинематографској копродукцији 

(ревидирана), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2018 

 

Протокол између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије и Министарства пољопривреде Републике Либерије о сарадњи у области научно-

истраживачких делатности, техничких и технолошких иновација, обука и стручних 

програма у области пољопривреде, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у областима образовања 

и дечје заштите у граду Београду, Службени лист Града Београда бр. 85/2018 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за септембар 2018. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 76/2018 

 

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

запосленом, за август 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2018 

 

Усклађени динарски износ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде 

за услуге које врши Управа за трезор, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2018 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2018. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

                                   СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

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

2. PC PRESS 

3. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



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

 
1. Петар Костић: Просветно-културни живот православних Срба у 
Призрену и његовој околини у XIX и почетком XX века, Скопље: 1933. 
 

     2.  Јован М. Павловић: Неимари Југославије, Београд: 1934. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. КНЕЗ МИХАИЛО 

Душан Баранин 

Београд: Отворена књига, 2010. 
  

2. БЕОГРАД У ВЕЛИКОМ РАТУ ОЧИМА САВРЕМЕНИКА 

Милош Брун 

Београд: Архипелаг, 2017. 
  

3. БРАЋА АНЂЕЛОВИЋИ: УДЕО БРАЋЕ АНЂЕЛОВИЋA, 

ВОЈВОДЕ МИХАИЛА И ВЕЛИКОГ ВЕЗИРА МАХМУД-

ПАШE У ПРОПАСТИ СРПСКЕ ДЕСПОТОВИНЕ 

Никола Моравчевић 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

4. ГОРИ ГОРИ ГОРИ 

Срђан В. Тешин 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

5. ПАС 

Иван Токин 

Београд: Areté, 2017. 

  

6. ОЧЕВО МЛЕКО 

Марко Вигњевић 

Београд: Areté, 2017. 

  

7. МУШКИ БУКВАР 

Волт Витман 

Београд: Areté, 2017. 

  

8. ЛИФТ 

Томо Подстеншек 

Београд: Areté, 2016. 

  

9. КЊИГА НА ДУГМЕ 

Џинет Винтерсон 

Београд: Areté, 2015. 

  

10. ГДЕ ПТИЦА ПЕВА НАЈЛЕПШЕ 

Алехандро Ходоровски 

Београд: Areté, 2016. 

  

11. ЈАКОВЉЕВЕ ЛЕСТВЕ 

Људмила Улицка 

Београд: Areté, 2017. 

  

 

12. КАДА МЕ УГЛЕДА ОНО ШТО ТРАЖИМ 

Михајло Пантић 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

 

 



13. КОЈУ ЈЕ МАГЛА ДОНЕЛА 

Фери Лаиншчек 

Београд: Архипелаг, 2016. 

  

14. КОЊ УЛАЗИ У БАР 

Давид Гросман 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

15. КУЛА ЛУДАКА 

Габор Шејн 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

16. МАКСИМУМ 

Вида Огњеновић 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

17. МОБИНГ 

Јелена Тодосијевић 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

18. НАКНАДНЕ ИСТИНЕ 

Дарко Тушевљаковић 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

19. ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК 

Клаудио Магрис 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

20. ПОДРУЧЈЕ ЗА ПОТАПАЊЕ 

Роман Сенчин 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

21. ПОСЛЕДЊИ СЕЉАЦИ 

Петре М. Андреевски 

Београд: Архипелаг, 2016. 

  

22. ПРОШЛОСТ НИКАД НЕ ПРОЂЕ 

Веселин Марковић 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

23. САЛАМИНСКИ ВОЈНИЦИ 

Хавијер Серкас 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

24. СУПЕРХЕРОЈКЕ 

Барби Марковић 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

25. ЗБИВАЊА У НЕПОСРЕДНОЈ НЕСТВАРНОСТИ 

Макс Блехер 

Београд: Архипелаг, 2017. 

 

 



26. ЖЕНА ИЗ ХУАРЕЗА 

Угљеша Шајтинац 

Београд: Архипелаг, 2017. 

  

27. МОЈ ЖИВОТ: БИОГРАФИЈА У ДВА ГЛАСА 

Фидел Кастро 

Београд: Evro book, 2017. 

  

28. ГОВОРИ КОЈИ СУ ПРОМЕНИЛИ СВЕТ 

Београд: Evro book, 2017. 

  

29. НЕБО, У ПОДНЕ ЦРВЕНО: 1613–1918. 

Сајмон Сибаг Монтефјоре 

Београд: Evro book, 2017. 

  

30. НИКОЛА НЕСТОРОВИЋ 

Mарина Павловић 

Београд: Orion art, 2017. 

  

31. ПРВА И ДРУГА УМЕТНОСТ 

Ђорђе Кадијевић 

Београд: Orion art, 2017. 

  

32. ШАПЧАНКЕ: ОД АНЕ ОБРЕНОВИЋ И ИСИДОРЕ 

СЕКУЛИЋ ДО МИЛЕВЕ МАРИЋ И ЈАСМИНЕ ВУЈИЋ 

Живана Војиновић 

Београд: Orion art, 2017. 

  

33. СМРТ 

Владимир Јанкелевич 

Београд: Orion art, 2017. 

  

34. ОСЕЋАЊА. О. СЕЋАЊА. 

Лидија Николић 

Београд: Orion art, 2017. 

  

35. POST SCRIPTUM 

Лидија Николић 

Београд: Радио-телевизија Србије; Orion art, 2017. 

  

36. УЧИНИ ТО НОВИМ: ИЗАБРАНИ ЕСЕЈИ 

Марџори Перлоф 

Београд: Orion art, 2017. 

  

37. СЕНКЕ ВОДИЉЕ: ЖИВОТ И ДЕЛО ЖЕНА ВЕЛИКИХ 

РУСКИХ ПИСАЦА: АНА ДОСТОЈЕВСКИ, СОФИЈА 

ТОЛСТОЈ, НАДЕЖДА МАНДЕЉШТАМ, ЈЕЛЕНА 

БУЛГАКОВ, ВЕРА НАБОКОВ, НАТАЛИЈА СОЛЖЕЊИЦИН 

Александра Попов  

Београд: Штрик, 2015. 

 

 

  



38. ЈУГО: УСПОН И ПАД НАЈГОРЕГ АУТОМОБИЛА У 

ИСТОРИЈИ 

Џејсон Вујић 

Београд: Штрик, 2014. 

  

39. АНАТОМИЈА ОБМАНЕ 

Лоренс Голдстоун 

Београд: Отворена књига, 2009. 

  

40. СВЕТИОНИЧАР: ВЕСНИЦИ ОЛУЈЕ: ПРВИ ТОМ САГЕ 

УТОЧИШТЕ 

Младен Ђорђевић 

Београд: Отворена књига, 2017. 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Aleksandra Popov: SENKE VODILJE: Život i delo žena velikih ruskih pisaca: Ana 

Dostojevski, Sofija Tolstoj, Nadežda Mandeljštam, Jelena Bulgakov, Vera Nabokov, 

Natalija Solženjicin / Beograd: Štrik, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/88470_senke_vodilje_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

 

Ana Dostojevski borila se s kockarskom zavisnošću svog muža, a Sofija Tolstoj s religioznim 

sumnjama i poletima Lava Nikolajeviča. Jelena Bulgakov držala je svog muža uspravno dok 

mu je Staljin izmicao tlo pod nogama, a bez Vere, Nabokov ne bi napisao nijedno svoje delo, 

kako je sam tvrdio. Nadežda je pratila Mandeljštama od izgnanstva do gulaga i sve njegove 

pesme držala u glavi i srcu. Da bi sačuvala Solženjicinovu arhivu od KGB-a, Natalija je 

rizikovala ne samo svoj život već i živote svoje dece. Delanje ovih talentovanih žena stvorilo 

je jedinstvenu tradiciju kakva se ne može naći na Zapadu. 

 

Iako su izabrale da budu samo „fusnote u tuđem životu”, one su u svojim dnevnicima, 

memoarima i sećanjima, na osnovu kojih je i nastala ova knjiga, ispisale svojevrsno 

svedočanstvo – o tome kako su senke postale vodilje. 

 

Vol strit žurnal proglasio je Senke vodilje za „Knjigu godine“. 

 

 

 

2. Aleksandra Novakov: STUBOVI SRPSKE PROSVETE – srpske srednje škole u 

Otomanskom carstvu 1878–1912 / Beograd: Zavod za udžbenike, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.knjizara.zavod.co.rs/stubovi-srpske-prosvete-srpske-srednje-%C5%A1kole-u-

osmanskom-carstvu-1878-1912 

 

 

Srbi u Osmanskom carstvu, inicijativom srpske države, započeli su krajem 19. veka intenzivnu 

borbu za svoje duhovno oslobođenje, koje je preduslov svake druge slobode. Država Srbija se 

trudila da pomogne svojim sunarodnicima, nepriznatim od Turaka u nacionalnom smislu, 

suočenim sa sve ekspanzivnijom bugarskom propagandom, neprijateljskim odnosom 

Vaseljenske patrijaršije i sve većim arbanaškim terorom. 

 

Da bi opstali, morali su da vode mirnu borbu koja je podrazumevala otvaranje škola, osnovnih 

i srednjih, osnivanje knjižara, štampanje udžbenika, kao i rad crkveno-školskih opština. To je 

bio najbolji put da srpski narod očuva svoj nacionalni identitet i maternji jezik, jer bi gubitak 

jezika, kao najvažnijeg segmenta etničkog identiteta, doprineo bržoj asimilaciji. Prosvećivanje 

srpskog naroda bilo je moguće temeljnom reorganizacijom školstva, a ključnu ulogu u tom 

poslu imali su prosvetni radnici. To su bili ne samo učitelji i profesori već i nacionalni 

delatnici, prosvećeni i obrazovani pedagozi, koji su vaspitavali mladi naraštaj i formirali ga u 

građanskom i kulturnom pogledu. 

 

 

 



3. Zoja Bojić: PANTIČKI ISTORIOGRAFI UMETNOSTI I KALISTRAT O 

SKULPTURI / Beograd: Zavod za udžbenike, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizara.zavod.co.rs/anti%C4%8Dki-istoriografi-umetnosti-i-

kalistrat-o-skulpturi 

 

 

„Zoja Bojić je lepim jezikom, jasnim izlaganjem, širokim znanjem antičke književnosti i 

umetnosti, kao i istorije umetnosti, približila stručnom čitaocu, ali i široj čitalačkoj publici svet 

antike. Svojom erudicijom, izborom ilustracija i komentarima, istakla je vrednosti antičke 

kulture i umetnosti, koje su tokom vekova bile uzor evropskoj kulturi. Ova knjiga po svom 

sadržaju, koncepciji i pratećem naučnom aparatu predstavlja izuzetno korisno, značajno i 

zanimljivo štivo koje se prati bez daha.“ 

 

Dr Mirjana Gligorijević Maksimović 

 

 

 

4. Migel de Unamuno: LJUBAV I PEDAGOGIJA / Beograd: Karpos, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://karposbooks.rs/shop/polyphonia/ljubav-i-pedagogija/ 

 

 

„Tužno stanje u kom se čovečanstvo sada nalazi, neće se popraviti dok se ženimo iz ljubavi, 

jer se ljubav i razum isključuju… Otac i učitelj ne može da se bude istovremeno. Niko ne 

može da bude učitelj svojoj deci i niko ne može da bude otac svojim đacima. Učitelji treba da 

budu bezbračni, bespolni čak, i da se posvete odabiru odgovarajućih primeraka za taj poziv; 

tako je, da, da vrše odabir muškaraca čije bi jedino zanimanje bilo stvaranje sinova koji će 

obrazovati druge, proizvodnja sirovine koja je podobna za edukaciju, mase koja je podobna za 

pedagogizaciju… Treba jasno definisati zaduženja… Ljubav, ljubav…! Da li si ti, Avito, 

nekad voleo Marinu? Jesam li je voleo? I šta znači to voleti?“ 

 

U romanu Ljubav i pedagogija Migel de Unamuno opisuje don Avita Karaskala, intelektualca 

koji veruje da se od deteta može stvoriti genije primenom modernih principa pedagogije. Don 

Avito još pre rođenja svog sina počinje da primenjuje metode pozitivističke pedagogije, 

ubeđen u dejstvo racionalizma i na prenatalno stanje. Od njegovog deteta, međutim, neće 

postati ni genije, a ni srećno biće. Ljubav i pedagogija je slikovita, ali i duhovita kritika 

bezrezervne vere u racionalizam i moć nauke. 

 

 

 

5. Žak le Gof: TREBA LI ZAISTA SECKATI ISTORIJU NA PERIODE / Beograd: 

Karpos, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://karposbooks.rs/shop/supplementa/treba-li-zaista-seckati-istoriju/ 

 

 

Žak le Gof, čuveni francuski medievalista, u ovom eseju se bavi temeljnim pitanjima svog 

esnafa: zašto uopšte delimo istoriju na periode i epohe? Kakva je istorija tih klasifikacija i 

podela i prema kojim kriterijumima su one nastajale? Želeći da ukaže u kojoj meri su naše 

podele arbitrarne i često zavisne od uticajnih pojedinaca, Le Gof se naročito bavi renesansom i 

njenim modernim shvatanjem kao periodom koji radikalno raskida sa srednjim vekom. Prema 

Le Gofu, renesansa čak ni u samoj Italiji, a pogotovo ne u ostatku Evrope, nije period čija 



društvena, ekonomska, politička i tehnička realnost razbija granice srednjeg veka. Do pravog 

raskida sa srednjim vekom dolazi polovinom XVIII veka, što su omogućila nova naučna 

otkrića i misaoni stilovi, te tako Le Gof, pozivajući se na brojne savremene radove, proširuje 

trajanje srednjeg veka i u slučaju Zapadne Evrope. Posebno interesantni delovi ovog rada, 

poslednjeg koji je objavljen za njegovog života, tiču se romantizovanja i konstruisanja 

renesanse u XIX veku, zahvaljujući pre svega istoričarima Žilu Mišleu i Jakobu Burkhartu. 

Valja takođe napomenuti da Le Gof u njemu skicira i nastanak „istorije kao predmeta znanja“, 

odnosno istoriju njenog kasnog etabliranja kao naučne discipline u okviru evropskih 

univerziteta.  

 

 

 

6. Zoran Dimić: POLITIKE OBRAZOVANJA: Od Paideje do Bildunga / Beograd: 

Karpos, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://karposbooks.rs/shop/supplementa/politike-obrazovanja/ 

 

 

Podrobnije bavljenje antičkim tekstovima o paideji vrlo brzo nam otkriva u kojoj meri je ova 

tema bila tesno povezana sa izvornim smislom politike, koja je u antici nesumnjivo bila tema 

svih tema, kako za građane antičkih polisa tako i za filozofe. Smisao i cilj starogrčkog 

koncepta vaspitanja i obrazovanja se otuda moraju sagledavati u kontekstu napora i želja 

članova jedne političke zajednice da unaprede zajednički život. Zanemarivanje realnog 

istorijskog konteksta u kom nastaje i razvija se koncept paideje, gde je očito njeno političko 

poreklo, često je dovodilo do njenog romantizovanog i pogrešnog tumačenja, koje nije 

uspevalo da vaspitanje i obrazovanje sagleda i kao predmet međusobne strateške manipulacije 

građanskih grupa i pojedinaca. 

 

Premda je u vekovima nakon nestanka antičkog sveta, a naročito tokom srednjeg veka, 

interesovanje za vaspitno-obrazovne teme opadalo, moderno doba je ponovo uvelo na velika 

vrata vaspitno-obrazovne teme u građanski svet. Upravo je taj momenat postao vrlo važan za 

identitet onoga što nazivamo modernim svetom. Rešavanje vaspitnih i obrazovnih problema 

postaje od presudne važnosti za oblikovanje onoga što je Kant nazvao „svetskim građanskim 

poretkom“. 

 

Politike obrazovanja: od paideje do bildunga prof. Zorana Dimića, prati konceptualizovanje 

problema obrazovanja od antike pa sve do modernog doba, usredsređujući se naročito na 

Aristotela, Humbolta, Fihtea, Djuija. Knjiga sadrži sedam različitih studija, nastalih u periodu 

2000–2010, čiji zajednički imenitelj predstavlja opisivanje i tumačenje neprestane napetosti 

između pojedinca i njegove političke zajednice, koja predstavlja bezmalo jednu od 

najsudbonosnijih drama zapadne kulture i civilizacije. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР–ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. ЧОВЕК ПО ИМЕНУ УВЕ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

2. ВОДИЧ КРОЗ ЉУБАВНУ ИСТОРИЈУ 

БЕОГРАДА 

Ненад Новак Стефановић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

3. СТОЛЕЋЕ У АЛЕНТЕЖУ 

Жозе Сарамаго 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

4. МОЈА ГЕНИЈАЛНА ПРИЈАТЕЉИЦА: РОМАН: 

ДЕО 1. 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2016. 

 

   

5. ПРИЧА О НОВОМ ПРЕЗИМЕНУ: РОМАН: 

ДЕО 2. 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

 

   

6. ПОСЛЕДЊА ЖРТВА 

Тони Парсонс 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

7. МАТИ ПИРИНЧА 

Рани Маника 

Београд: Лагуна, 2004. 

 

   

8. АНЂЕО ЧУВАР 

Пауло Коељо 

Београд: Paideia, 2010. 

 

   

9. АНДАЛУЗИЈСКИ ПРИЈАТЕЉ 

Александер Седерберј 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

10.  ИГРА АНЂЕЛА 

Карлос Руиз Сафон 

Београд: Чаробна књига, 2008. 

 

 


