
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 2 

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

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

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

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

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа 

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

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. Листа најчитанијих књига 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

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 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму, Ане 

Хрустановић, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Малти, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму, Горана 

Алексића, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне 

мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним 

организацијама у Женеви, Владислава Младеновића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 14/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне 

мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним 

организацијама у Женеви, Дејана Златановића, Службени гласник Републике Србије бр. 

14/2018 

 

Указ о опозиву са дужности сталног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 

Републици Аустрији, Пера Јанковића, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Турској, Зорана Марковића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 14/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Словачкој Републици, Момчила Бабића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 14/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

на Јамајци, на нерезиденцијелној основи, са седиштем у Хавани, Марине Перовић 

Петровић, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије на Јамајци, на нерезиденцијелној основи, са седиштем у Хавани, Данила 

Пантовића, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Босни и Херцеговини, Станимира Вукићевића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 14/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

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

Живковића, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 



Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

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

Драгана Жупањевца, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Шпанији, Катарине Лалић Смајевић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 14/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Бриселу, Весне Арсић, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Бриселу, Марине Јовићевић, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Одлука о допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у 

иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2018 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Комонвелта Бахами, 

Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадини, Републике Парагвај и Републике 

Колумбија, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2018 

 

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

Србије бр. 10/2018 

 

Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Независне 

Државе Самое, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Одлука о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Одлука о измени и допуни 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. 14/2018 

 

Одлука о отварању Конзуларне канцеларије Генералног конзулата Републике Србије у 

Бањалуци, Босна и Херцеговина, са седиштем у Требињу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 14/2018 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Виндхуку, Република Намибија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Одлука о отврању Конзулата Републике Србије у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке 

Државе, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

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

Србије бр. 14/2018 

 



Правилник о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других 

запослених у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије 

бр. 13/2018 

 

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

означених лица донетој од стране Савета безбедности Уједињених нација и других 

међународних организација у којима је Република Србија члан, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2018 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о управи у јавним тужилаштвима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Националног акционог плана за примену 

Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за 

масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2018–2022), Службени гласник 

Републике Србије бр. 2/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Одбора за обележавање стогодишњице 

присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918–2018. године, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр 7/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о називу и изгледу образаца за спровођење појединих изборних радњи у 

поступку избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 4. март 2018. 

године, Службени лист Града Београда бр. 8/2018 

 

Одлука о одређивању Јавног предузећа „Службени гласник“ за штампање гласачких 

листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине 

Града Београда, расписаних за 4. март 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 

12/2018 

 

Одлука о одређивању Јавног предузећа „Пошта Србије“ за пружање услуге пријема, 

преноса и уручења обавештења бирачима у граду Београду о дану и времену одржавања 

избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаних за 4. март 2018. године и 

материјалним трошковима за пружање услуге, Службени лист Града Београда бр. 

13/2018 

 

Одлука о објављивању укупног броја бирача у граду Београду, Службени лист Града 

Београда бр. 16/2018 

 

Одлука о утврђивању формата и броја гласачких листића за спровођење гласања на 

изборима за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 4. март 2018. године, 

Службени лист Града Београда бр. 19/2018 

 

Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за 

проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине 

Града Београда, расписаним за 4. март 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 

19/2018 



 

Решење о одређивању бирачких места на територији града Београда за гласање на 

изборима за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 4. март 2018. године, 

Службени лист Града Београда бр. 10/2018 

 

Решење о утврђивању Збирне изборне листе, Службени лист Града Београда бр. 17/2018 

 

Решење о утврђивању Збирне изборне листе, Службени лист Града Београда бр. 18/2018 

 

Закључак Градске изборне комисије о исправци Роковника за вршење изборних радњи у 

поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 4. 

март 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 9/2018 

  

Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за одборнике Скупштине Града 

Београда расписаних за 4. март 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 9/2018 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату 

девизне штедње грађана, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2018 

 

Уредба о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно 

дело, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2018 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 

2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2018 

 

Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2018 

 

Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења 

организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Уредба о висини накнада за воде, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга које спроводе 

акредитоване регионалне развојне агенције у 2018. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2018 

 



Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња 

предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих 

регионалних развојних агенција, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску 

подршку за почетнике у пословању у 2018. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 14/2018 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 

2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Одлука о износу средстава која се преносе филијали у току 2018. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне 

документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за 

стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2018 

 

Одлука о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе 

Тесле, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2018 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног 

инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да Општа правила 

омладинског и студентског задругарства (Службени лист СРЈ број 20/98), нису у 

сагласности са Уставом и законом, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2018 

 

Одлука о утврђивању Програма Фонда за развој Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2018 

 

Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2018 

 

Правилник о условима за обављање ваздушног саобраћаја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2018 

 

Правилник о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за 

програм локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2018 

 

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2018 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о начину установљавања ловног подручја 

и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног 

огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини 

уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно 



лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у 

закуп, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2018 

 

Правилник о метролошкој експертизи, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке 

опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за 

обављање делатности вађења речних наноса, као и о начину вођења евиденције издатих 

и одузетих лиценци, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину испитивања и жигосања 

предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура, Службени 

гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о давању дозволе за обављање 

делатности инвестиционог друштва, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању звања и давању дозволе за 

обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера, Службени 

гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о давању дозволе за рад и условима за 

обављање делатности организатора тржишта, Службени гласник Републике Србије бр. 

13/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности 

друштва за управљање инвестиционим фондовима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 13/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за 

универзалну поштанску услугу, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2018 

 

Решење о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за 

рехабилитовано лице, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Решење о утврђивању месечне основице за лица укључена у обавезно осигурање, на 

коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2018. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Акционог плана за период 2018–2019. 

године за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији 

за период до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Листа авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2018 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за 

учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 5/2018 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање 

реализације пројеката штедљиве расвете, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр.5/2018 

 

Правилник о измени Правилника о условима регресирања превоза ученика средњих 

школа у Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 7/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о испитивању погодности и 

класификацији такси возила, Службени лист Града Београда бр. 6/2018 

 

Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа, ознака 

и ценовника, Службени лист Града Београда бр. 6/2018 

 

Решење о измени и допуни Решења о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила 

кроз Београд, Службени лист Града Београда бр. 6/2018 

 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града 

Београда за 2018. годину, Службени лист Града Београда бр. 6/2018 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о Националном програму за превенцију гојазности код деце и одраслих, 

Службени гласник Републике Србије бр. 9/2018  

 

Уредба о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цене лекова за употребу у 

хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике 

Србије бр. 14/2018 

 

Исправка Уредбе о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 15/2018 

 

Одлука о оснивању Буџетског фонда за установе социјалне заштите, Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2018 

 

Одлука о оснивању Буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја особа 

са инвалидитетом, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2018 



Одлука о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у 

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2018 

 

Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим 

издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Исправка Одлуке о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о дозволама за рад (за странце), Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају захтева, односно 

документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и 

начину спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства, Службени 

гласник Републике Србије бр. 9/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и другим 

питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 9/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о расподели средстава за програме заштите и 

унапређења положаја особа са инвалидитетом и за финансирање установа социјалне 

заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2018 

 

Правилник о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 11/2018 

 

Правилник о измени Правилника о програму обавезне и препоручене имунизације 

становништва против одређених заразних болести, Службени гласник Републике Србије 

бр. 11/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о просторним и техничким условима за 

рад Агенције за запошљавање, условима стручне обучености запослених, програму, 

садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 11/2018 

 

Правилник о пензионерској картици, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2018 

 

Правилник о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку за 

стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека 

са Листе лекова, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за установе културе 

чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2018 

 

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну 

заштиту у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2018 



Листа лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у 

средствима јавног информисања, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2018 

 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата 

за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 4/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем 

додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Службени лист 

Града Београда бр. 7/2018 

 

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем 

додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Службени лист 

Града Београда бр. 15/2018 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о образовању Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2018 

 

Одлука о образовању Координационог тела у области безбедности и заштите деце при 

коришћењу информационо-комуникационих технологија, Службени гласник Републике 

Србије бр. 9/2018 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних 

академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за 

националну безбедност, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских 

студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну 

безбедност, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење и спровођење 

Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2018 

 

Одлука о утврђивању Старог центра Врањева за просторно културно-историјску 

целину, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2018 

 

Правилник о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2018 

 



Правилник о ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за 

потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2018 

  

Решења о додели новчане награде за спортисте, Службени гласник Републике Србије 

бр. 9/2018 

 

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

Србије бр. 13/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно-стручних скупова, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 4/2018 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и 

суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2018 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за суфинансирање 

програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и 

средњих школа у АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

7/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Правилник о ближим условима и критеријумима стипендирања за спортско 

усавршавање перспективних и младих талентованих спортиста аматера, Службени лист 

Града Београда бр. 6/2018 

 

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за установе културе 

чији је оснивач град Београд, Службени лист Града Београда бр. 7/2018 

 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2018 

 

Индекси потрошачких цена за јануар 2018. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 10/2018 

 

Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2018 

 



Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која 

се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2018. годину, 

као и за лица за која се остварује ослобођење из члана 45г Закона о доприносима за 

обавезно социјално осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2018 

 

Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на 

додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у децембру 2017. године, Службени лист Града 

Београда бр. 3/2018 
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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. А. Андријевић: Наш Брак и Реформа Његова, Велики Бечкерек: 1919. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПОРОДИЧНА ЛОЗА ПРЕДСЕДНИКА РУСИЈЕ В. В. 

ПУТИНА 

Александар Михајловић Путин 

Београд: Н. Јовановић: Информатика, 2017. 
  

2. МАНИПУЛАЦИЈА СВЕШЋУ 

Сергеј Георгијевич Кара-Мурза 

Београд: Весна-инфо: Преводилачка радионица Росић, 2011. 
  

3. ДЕМОНТАЖА НАРОДА 

Сергеј Георгијевич Кара-Мурза 

Београд: Весна-инфо: Преводилачка радионица Росић, 2015. 

  

4. СИМФОНИЈА ВИНАВЕР: РОМАН СА ВЕЛИКОМ 

ГОСПОДОМ БЕОГРАДСКОМ 

Милован Витезовић 

Београд: Информатика: Дан граф, 2015. 

  

5. АЗАЗЕЛ 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2011. 

  

6. ТУРСКИ ГАМБИТ 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2006. 

  

7. ЛЕВИЈАТАН 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2008. 

  

8. АХИЛЕЈЕВА СМРТ 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2011. 

  

9. ЖАНДАР ПИК: ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ. ДЕО ПРВИ 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2005. 

  

10. ДЕКОРАТЕР: ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ. ДЕО ДРУГИ 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2005. 

  

11. ДРЖАВНИ САВЕТНИК 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2005. 

  

12. КРУНИСАЊЕ: ПОСЛЕДЊИ ОД РОМАН(ОВ)А 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2005. 

  

13. ЉУБАВНИЦА СМРТИ 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2006. 



  

14. ЉУБАВНИК СМРТИ: ДИКЕНСОВСКИ ДЕТЕКТИВСКИ 

РОМАН 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2006. 

  

15. ДИЈАМАНТСКА КОЧИЈА: КЊИГА 1: ЛОВАЦ ВИЛИНИХ 

КОЊИЦА. РУСИЈА. ГОДИНА 1905. 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2007. 

  

16. БРОЈАНИЦЕ ОД ЖАДА: АВАНТУРЕ ЕРАСТА 

ФАНДОРИНА У XIX ВЕКУ 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2009. 

  

17. ЦЕО СВЕТ ЈЕ ПОЗОРНИЦА 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2010. 

  

18. ЦАРЕВ НОВИ УМ: О РАЧУНАРИМА, УМУ И 

ЗАКОНИМА ФИЗИКЕ 

Роџер Пенроуз 

Београд: Информатика, 2004. 

  

19. БОЛ У ЛЕЂИМА: ПРИРУЧНИК ЗА МЕДИЦИНАРЕ, 

БОЛЕСНИКЕ И РАДОЗНАЛЕ ЛАИКЕ 

Љубица В. Ђорђевић, Момчило Б. Ђорђевић 

Београд: Информатика, 2016. 

  

20. ПИСАЦ И САМОУБИСТВО: МОНОГРАФИЈА 

Григориј Чхартишвили 

Београд: Информатика, 2006. 

  

21. СТАЉИН: ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 

Владимир Васиљевич Суходејев 

Београд: Информатика, 2017. 

  

22. МИХАИЛ ЈУРЈЕВИЧ ЉЕРМОНТОВ 

Сергеј Николајевич Дурилин 

Београд: Еволута, 2017. 

  

23. РАТНИЦЕ АНТИКЕ 

Никола Керавица 

Београд: Еволута, 2014. 

  

24. МОЖДА ЈЕ ТАКО И МОРАЛО БИТИ 

Марија Манојловић 

Београд: Агноста, 2017. 

  

25. БАСКЕРВИЛСКИ ПАС 

Артур Конан Дојл 

Београд: Агноста, 2016. 



  

26. ГРАД ЕН: РОМАН 

Леонид Добичин 

Београд: Агноста, 2016. 

  

27. МОЈИ УНИВЕРЗИТЕТИ 

Максим Горки 

Београд: Логос: Агноста, 2017. 

  

28. У СВЕТУ 

Максим Горки 

Београд: Логос: Агноста, 2017. 

  

29. ХЛАДНА ПОВРШИНА 

Александар Ђукановић 

Београд: Агноста, 2017. 

  

30. ОКО ЗА ОКО 

Давид Лагеркранц 

Београд: Чаробна књига, 2017. 

  

31. ЛАВИРИНТ ДУХОВА: ДЕО 1. 

Карлос Руис Сафон 

Београд: Чаробна књига, 2016. 

 

32. ТРИ ПУТА ТИ. ДЕО 1. 

Федерико Моћа 

Београд: Чаробна књига, 2017. 

  

33. РЕДОСЛЕД ЈЕДНОСТАВНИХ СТВАРИ 

Милан Тодоров 

Београд: Чаробна књига, 2017. 

  

34. ЗАКОН О ДЕЦИ 

Ијан Макјуан 

Београд: Чаробна књига, 2017. 

  

35. ДАНАС ЈЕ СРЕДА 

Давид Албахари 

Београд: Чаробна књига, 2017. 

  

36. MÃN 

Ким Туи 

Београд: Чаробна књига, 2016. 

  

37. МАСКАРАДА 

Биљана Лукић 

Београд: Чаробна књига, 2015. 

  

38. НОЋ МИ ТЕ ДУГУЈЕ 

Вања Чобанов 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

 

 

1. Aleksandar Gatalica: ZLATNO DOBA PIJANIZMA / Beograd: Službeni 

glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/златно-доба-пијанизма 

 

Ovo je knjiga koja nije samo nedostajala našim čitaocima već trenutno naprosto nema slične. 

Zlatno doba pijanizma je istorija dvanaest najvećih pijanista XX veka. Knjiga je napisana tako 

da zainteresuje i one koji klavir vole da slušaju i one koji ga sviraju, kao mladi ili iskusni 

profesionalci. Napisana je tako da na gotovo romaneskni način čitaocu približi živote i karijere 

umetnika koji su u svoje vreme bili popularni kao današnji filmski glumci, muzičara koji su 

putovali od grada do grada, pronoseći slavu svojih brzih prstiju i blistavih interpretacija. Sve 

se to dešavalo u vreme kada su ploče na 78 obrtaja bile još retke i kada je zvuk na njima bio 

takav da su slušaoci jedino mogli da naslute veličinu pijaniste i sanjaju kada će uživo čuti 

Rahmanjinova, Hofmana, Kortoa, Gizekinga ili Šnabela. A šta se dešavalo na koncertima? To 

je za priču. Pijanisti su bili izdržljivi kao neke cirkuske atlete. Dešavalo se da sviraju i po četiri 

sata za svoju publiku, kojoj su se predavali kao ljubavnik ljubavnici. Događalo se da posle 

koncerta stižu ponude za bračne, ljubavne ili vrlo unosne pokroviteljske veze, ali ovi 

samotnjaci koji su negovali samo svoju umetnost, uvek su to odbijali i kretali dalje na put... U 

tim putovanjima napustili su Belle Époque i divni XIX vek i ušli u XX stoleće. Nisu se svi 

najbolje snašli u novom vremenu svetskih ratova i finansijskih propasti. Gizeking i Korto 

postali su eksponenti nacističkog režima; Jevreji, kao Barere ili Šnabel, morali su u izbeglištvo 

da bi se tamo, u Sjedinjenim Američkim Državama, snašli sa promenljivom srećom. Svaki od 

pijanista, uostalom, svirao je na svoj način i nije se mogao porediti ni sa kim. Svima je, na 

kraju, zato ostalo zajedničko jedno: od najstarijeg, Morisa Rozentala, do najmlađeg, Dinua 

Lipatija, svi pijanisti svirali su u vreme kada je muziciranje na klaviru bilo veće od života. 

 

 

 

2. Predrag Ž. Vajagić: PARANOJEVA BARKA: Rečnik marginalizama 

/ Beograd: Službeni glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевни-гласник/колекција-гласови/паранојева-

барка 

 

Margina, iz perspektive ove knjige, nije više mesto gde prestaje uticaj moći jednog društva, 

već prostor u koji je utekla istina, duh, satirični pogled, gorki sarkazam i vedra ironija... i sve 

drugo što je imalo snage i hrabrosti, inteligencije i volje da se duhovito naruga „ozbiljnosti” 

kojom nas kore i pokoravaju. Rečnik marginalizama je vodič kroz more jezičkih iskrivljenja, 

igranja sa pojmovima i životnih istina, iz perspektive barke koja luta po marginama života i 

rukavcima smisla. 

 

Predrag Vajagić i Branislav Zukić su napravili barku-knjigu pokušavajući da od potopa spasu 

duh reči i igru. Ko su zaista epski spadalnici, zašto su izdanja Alan Forda čuvali kao 



Faberžeova jaja, šta je Afelacioni sud ili Ahilova teta, Ponos na mlazni pogon, Kredebilitet, 

Kurajberiša... shvatićete na stranicama ove neobične knjige, rečnika koji je u sebi sačuvao sve 

ono čemu smo se smejali i što se smejalo nama. 

 

 

 

3. Dmitrij Lihačov: PISMA O DOBROM I LEPOM / Beograd: Službeni 

glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/писма-о-добром-и-лепом 

 

Pisma o dobrom i lepom Lihačov je napisao 1985, kratko pre nego što je navršio 80 godina. U 

njima veliki naučnik sabira svoje dugo životno iskustvo i u obliku pisama upućenim 

prijateljima, u svojevrsnom srdačnom dijalogu sa zamišljenim čitaocem, govori na 

jednostavan način o krupnim filozofskim, moralnim i estetičkim pitanjima svoga i svakog 

vremena. Ali tu su i nenametljivi saveti i sugestije o „običnim“ svakodnevnim pitanjima, reklo 

bi se svima poznatim, koji su upućeni pre svega mladim čitaocima. Međutim, i čitalac bilo kog 

uzrasta u njima će pronaći mnogo toga što će ga podsetiti, opomenuti, nad čim će se još 

jednom zamisliti. 

 

 

 

4. Dž. Hilis Miler: O KNJIŽEVNOSTI / Beograd: Službeni glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевне-науке/књижевна-теорија/колекција-

знак/о-књижевности 

 

Danas traju rasprave o tome kakvu književnost treba čitati, šta je dobra, a šta loša književnost i 

da li će u eri globalizacije i digitalizacije književnost opstati. Ali šta je tačno književnost? 

Zašto je treba čitati? I kako? Ovo su samo neka od pitanja na koja Dž. Hilis Miler daje 

odgovore u ovoj bujnoj knjizi. Miler započinje pitanjem šta je književnost, verujući da je 

odgovor u snazi književnosti da rečima stvori imaginarni svet. Opisuje kako ga je tom stavu 

privolelo čitanje „Švajcarske porodice Robinzon“ u detinjstvu. Potom razmatra nekoliko 

slavnih pisaca koji su na taj način shvatali književnost – od Dostojevskog, Trolopa, Prusta i H. 

Džejmsa, do Blanšoa, Deride i Kucija. Usput, Miler objašnjava zašto su vredni neki manje 

poznati aspekti ovih pisaca – Trolopovo „sanjarenje“, zanatski realizam H. Džejmsa i tako 

dalje. 

 

 

 

5. Sanja Domazet: BOŽANSTVENI BEZBOŽNICI 2: Ikone XX veka / 

Beograd: Službeni glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

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

светионик/божанствени-безбожници-2 

 

Božanstveni bezbožnici 2 je nastavak izuzetne zbirke literarnih portreta najblistavijih umova 

XX veka autorke Sanje Domazet. Četrdeset reportaža o ličnostima u knjizi u stvari su stilski i 

poetski oblikovane kratke priče, čiji su junaci obeležili vreme u kome živimo. Lične 

reminiscencije daju pričama poetsku notu, dok enciklopedijsko znanje autorke od naizgled 



biografskih detalja tvori uzbudljivu životnu dramu svakog junaka ponaosob, otkrivajući 

unutrašnje svetove onih koji su oblikovali svet u kome živimo. Kao vešta novinarka i darovita 

spisateljica, Sanja Domazet ikone XX veka na pozornici života osvetljava iz drugačijeg, 

intimnog, ljudskog ugla. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
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