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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 130.000 прописа и преко пола милиона скенираних страна 
службених гласила, 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, орг.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, орг.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 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 
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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Костарики, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику, 

Горана Мешића, Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Костарики, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад 

Мексику, Татјане Цонић, Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

 

Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма, Службени гласник Републике Србије бр. 153/2020 

 

Пословник Републичке изборне комисије (пречишћен текст), Службени гласник 

Републике Србије бр. 148/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције, Службени 

гласник Републике Србије бр. 146/2020 

 

Уредба о престанку важења Уредбе о одређивању кривичних дела за која се уз пријаву, 

односно захтев за добијање дозволе, односно одобрења за приређивање одређених игара 

на срећу подноси потврда о неосуђиваности одређених лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 146/2020 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу, форми и садржини службене значке и 

службене легитимације, Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог 

савета судства из реда адвоката, Службени гласник Републике Србије бр. 145/2020   

 

Одлука о допуни Пословника Републичке изборне комисије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 145/2020   

 

Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких 

места у Народној скупштини, Службени гласник Републике Србије бр. 145/2020   

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 146/2020 

 

Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност 

и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и 

праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса, Службени 

гласник Републике Србије бр. 146/2020 

 

Одлука о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика 

јавних тужилаца и из реда професора правног факултета, Службени гласник Републике 

Србије бр. 154/2020 

 



Одлука о избору чланова Високог савета судства из реда судија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 154/2020 

 

Одлуке о избору председника судова, Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

Одлука о усвајању Кодекса понашања народних посланика, Службени гласник 

Републике Србије бр. 156/2020 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране 

Републике Србије у иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за националне мањине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта, Службени гласник 

Републике Србије бр. 148/2020 

 

Правилник о саставу и начину рада Комисије за накнаду штете лицима неосновано 

лишеним слободе или неосновано осуђеним, Службени гласник Републике Србије бр. 

156/2020 

 

Правилник о саставу и начину рада Комисије за рехабилитационо обештећење, 

Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Упутство о начину извештавања о спровођењу стратешких докумената, Службени 

гласник Републике Србије бр. 145/2020   

 

Упутство за израду и спровођење плана интегритета, Службени гласник Републике 

Србије бр. 145/2020   

 

Упутство о изменама Упутства за спровођење обуке у области спречавања корупције и 

јачања интегритета, Службени гласник Републике Србије бр. 145/2020   

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

Агенције за борбу против корупције за 2019. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 145/2020 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Редовног 

годишњег извештаја Заштитника грађана за 2019. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 157/2020 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о 

спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о 

заштити података о личности за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

157/2020 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Редовног 

годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 157/2020 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

Државне ревизорске институције за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 157/2020 



 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Акционог плана за спровођење 

иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020–2022. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 157/2020 

 

Закључак Народне скупштине поводом представљања Извештаја Европске комисије о 

Републици Србији за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

                                       

                

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о дигиталној имовини, Службени гласник Републике Србије бр. 153/2020 

 

Закон о фискализацији, Службени гласник Републике Србије бр. 153/2020 

 

Закон о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 153/2020 

 

Закон о изменама и допунама  Закона о акцизама, Службени гласник Републике Србије 

бр. 153/2020 

 

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

гласник Републике Србије бр. 153/2020 

 

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

Републике Србије бр. 153/2020 

 

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

Републике Србије бр. 153/2020 

 

Закон о изменама и допуни Закона о тржишту капитала, Службени гласник Републике 

Србије бр. 153/2020 

 

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

Србије бр. 153/2020 

 

Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни 

медијски сервис, Службени гласник Републике Србије бр. 153/2020 

 

Закон о измени Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима 

експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на 

водиˮ, Службени гласник Републике Србије бр. 153/2020 

 

Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Службени 

гласник Републике Србије бр. 157/2020 

 

Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 

157/2020 

 



Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим 

организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 157/2020 

 

Закон о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе 

финансирања пројекта Рума–Шабац–Лозница, Службени гласник Републике Србије бр. 

157/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, 

уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2020. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 146/2020 

 

Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду 

угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих 

епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник 

Републике Србије бр. 146/2020 

 

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

износа као увећања уз пензију, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2020 

 

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 147/2020 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних 

стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 151/2020 

 

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

у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Уредба о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије у 2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Уредба о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу 

ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 Службени 

гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Уредба о допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за 

паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под 

којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом, испод 

тржишне цене, односно без накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

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

туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која 

имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим 

сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон), Службени гласник 

Републике Србије бр. 156/2020 



 

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

 

Уредба о условима и начину спровођења набавке путничких возила за потребе обнове 

возног парка такси превоза као јавног превоза, Службени гласник Републике Србије бр. 

159/2020 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији 

објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом 

у јуну 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених 

породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

   

Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 

пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике 

Србије за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2020 

 

Одлука о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског 

метроаˮ, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2020 

 

Одлука о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним 

ризиком у условима пандемије COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 

150/2020 

 

Одлука о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга у циљу адекватног 

управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 150/2020 

 

Одлука о висини накнаде за рад чланова посебних стручних комисија, Службени 

гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену 

робу, Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2021. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Управног одбора Пројекта унапређења трговине 

и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Одлука о измени Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано 

снабдевање, Службени гласник Републике Србије бр. 158/2020 

 



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

за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2021. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 159/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

  

Правилник о изменама Правилника о бродским исправама и књигама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 145/2020   

 

Правилник о начину и поступку стручног надзора обављања поштанских услуга, 

Службени гласник Републике Србије бр. 146/2020 

 

Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива 

редовних издања поштанских марака, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2020 

 

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

листи производа, Службени гласник Републике Србије бр. 148/2020 

 

Правилник о посебним условима за обављање универзалне поштанске услуге у случају 

ванредне ситуације и ратног стања, Службени гласник Републике Србије бр. 148/2020 

 

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, 

Службени гласник Републике Србије бр. 150/2020 

 

Правилник о вођењу евиденције чланова Привредне коморе Србије и привредних 

комора аутономних покрајина, Службени гласник Републике Србије бр. 150/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом 

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

151/2020 

 

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

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

Републике Србије бр. 151/2020 

 

Правилник о измени Правилника о систему извршења буџета Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 151/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 151/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о 

утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 151/2020 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о начину и поступку издавања 

међународне потврде (сертификата) о безбедности хране која се извози, изгледу обрасца 

међународне потврде, као и евиденцији о издатим потврдама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 151/2020 



 

Правилник о врстама игара на срећу (каталог о врстама игара на срећу), Службени 

гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о промету за сваку 

врсту класичне игре на срећу, Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за 

приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања о резултатима 

наградне игре, Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код 

приређивача игара на срећу, Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о поступку активирања средстава наменског депозита, односно банкарске 

гаранције, Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обављања платног 

промета у оквиру консолидованог рачуна трезора, Службени гласник Републике Србије 

бр. 152/2020 

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о измени Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора 

за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у 

промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих 

врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о 

животињама, Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о измени Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и 

обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, 

садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о измени Правилника о надзору над радом јавних извршитеља, Службени 

гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

Правилник о заједничким правилима Европске уније у области цивилног 

ваздухопловства и надлежностима Агенције Европске уније за безбедност ваздушног 

саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци 

услуга у ваздушној пловидби, Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања пореске основице 

за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду, 

Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских 

ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, Службени гласник 

Републике Србије бр. 159/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим 

питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 159/2020 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за 

остваривање права на премију за млеко, Службени гласник Републике Србије бр. 

159/2020 

  

Правилник о квалитету сирове кафе, производа од кафе, замена за кафу, као и сродних 

производа, Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

 

Правилник о Списку корисника јавних средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 160/2020 

 

Правилник о измени Правилника о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским 

системом, Службени гласник Републике Србије бр. 161/2020 

 

Упутство о измени Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања 

платног промета са иностранством, Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 158/2020 

 

Решење о установљењу ловишта у ловним подручјима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 157/2020 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

фискалног савета за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 145/2020  

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 145/2020   

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Годишњег 

извештаја Комисије за хартије од вредности за 2019. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 145/2020   

 

Програм развоја винарства и виноградарства Републике Србије за период 2021–2031. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

 

 

 

 

  



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о непокретностима за 

репрезентативне потребе Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 62/2020 

 

Одлука о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 63/2020 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у 

Аутономној Покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне 

инфраструктуре, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 62/2020 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у 

Аутономној Покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне 

инфраструктуре – техничка документација, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 65/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2021. годину, Службени лист Града Београда бр. 

129/2020  

 

Одлука о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту 

комплекса Београдске тврђаве и Парка Калемегдан, Службени лист Града Београда бр. 

130/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Слободне зоне Београдаˮ, 

Службени лист Града Београда бр. 130/2020 

 

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач Град Београд, са огласима, Службени лист Града Београда бр. 133/2020 

 

Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице 

у Блоку 42 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд, за комплекс аутобуске 

станице, Службени лист Града Београда бр. 131/2020 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 153/2020 

 

Закон о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање 

последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени 

гласник Републике Србије бр. 153/2020   

 



Закон о изменама Закона о државним службеницима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 157/2020 

 

Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 157/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 145/2020   

 

Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, Службени 

гласник Републике Србије бр. 151/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

  

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 153/2020   

 

Уредба  о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу 

мера популационе политике у Републици Србији за 2020. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 153/2020   

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 158/2020 

 

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 

159/2020 

 

Уредба о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици 

Србији за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 160/2020 

 

Одлука о висини трошкова акредитације здравствених установа, других правних лица и 

приватне праксе, Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

Правилник о допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене 

услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, 

Службени гласник Републике Србије бр. 145/2020   

 

Правилник о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину 

издавања и прописивања лекова, Службени гласник Републике Србије бр. 150/2020 

 

Правилник о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус, 

Службени гласник Републике Србије бр. 151/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу потврде о здравственој 

исправности (енг. Health Certificate) и потврде о слободној продаји (енг. Free Sale 

Certificate) предмета опште употребе, Службени гласник Републике Србије бр. 151/2020 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 154/2020 

 

Правилник о допуни Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 154/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Правилник о Листи забрањених допинг средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 156/2020 

 

Правилник о додатку за негу по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних 

инвалида рата и чланова њихових породица, Службени гласник Републике Србије бр. 

161/2020 

 

Правилник о ортопедском додатку војних инвалида и цивилних инвалида рата, 

Службени гласник Републике Србије бр. 161/2020 

 

Правилник о медицинско-техничким помагалима војних инвалида, Службени гласник 

Републике Србије бр. 161/2020 

 

Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на 

новчану накнаду за набавку путничког моторног возила, Службени гласник Републике 

Србије бр. 161/2020 

 

Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о 

правим абораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових 

породица, Службени гласник Републике Србије бр. 161/2020 

 

Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 

даваоцима здравствених услуга за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 161/2020 

 

Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе 

из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 151/2020 

 

Упутство о измени и допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у 

Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 158/2020 

 

Наредба о спровођењу ванредне препоручене имунизације против COVID-19, Службени 

гласник Републике Србије бр. 155/2020 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у новембру 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

146/2020 

 



Решење о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно 

осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање у 2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 157/2020 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија у 2021. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 157/2020 

 

Решење о вредности општег бода од јануара 2021. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 157/2020 

 

Решење о усклађивању  пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије 

новчаних накнада, накнада погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од 

јануара 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 157/2020 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у децембру 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

159/2020 

  

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 161/2020 

 

Одлука о образовању Организационог одбора за откривање споменика Стефану Немањи 

у Београду, Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Одлука о утврђивању подручја уз Улицу кнеза Милоша у Београду за просторну 

културно-историјску целину, Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о програму обуке за лобисту, Службени 

гласник Републике Србије бр. 145/2020   

 

Правилник о испиту за комуналног милиционара, Службени гласник Републике Србије 

бр. 148/2020 

 

Правилник о стручном оспособљавању за обављање послова комуналних милиционара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 148/2020 

 

Правилник о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног 

учења, Службени гласник Републике Србије бр. 148/2020 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 152/2020 

 

Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким 

делима, колекционарским добрима и антиквитетима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 159/2020 

 



Правилник о систему за разврставање и шифрирање квалификација у Националном 

оквиру квалификација Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

159/2020 

 

Правилник о стицању истраживачких и научних звања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 159/2020 

 

Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 159/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о националној категоризацији 

врхунских спортиста, Службени гласник Републике Србије бр. 159/2020 

  

Акциони план за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у 

Републици Србији за период 2020–2025. године, у периоду 2020–2022. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 148/2020 

 

Измене Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету, Службени 

гласник Републике Србије бр. 152/2020  

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о школском календару за основне школе 

са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за 2020/2021. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 63/2020 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о школском календару за средње школе са 

седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за 2020/2021. године, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 63/2020 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

запосленом, за октобар 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

  

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 

осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 

за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 154/2020 

 



Усклађени динарски износи накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење 

јавних добара, Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

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

гласник Републике Србије бр. 156/2020 

 

Динарски износи месечних зарада из члана 15в ст.5. и 6. Закона о порезу на доходак 

грађана, за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 156/2020 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2020. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 

 

 

 1. АЛО 

 2. БЛИЦ 

 3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

 4. ВРЕМЕ 

 5. ДАНАС 

 6. ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА 

 6. ИНФОРМЕР 

 7. КУРИР 

 8. НЕДЕЉНИК 

 9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

12. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

                                   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. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

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

3. PC PRESS 

4. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

5. ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ: часопис Института за новију историју Србије 

 

 

 

 

 

                      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 САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 

СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
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ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дигитална библиотека Управе за заједничке послове републичких 

органа 

 

 
 У овом и наредним бројевима Информативног билтена, корисницима ћемо 

ставити на увид све наслове које је библиотека Управе дигитализовала и којима могу 

приступити на нашем сајту: https://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 

 

 

Извод из СТРАТЕГИЈЕ  РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ („Сл. гласник РС“,  бр. 51/2010): 

 

 

 

3.4. Дигитални садржаји 

 

Културно добро је опште јавно добро и потребно је обезбедити слободан и 

једноставан приступ што већем делу садржаја.  За језике и културе са малом 

популацијом од изузетног значаја је да што већи део културног блага буде слободно 

доступан, што се посебно односи на културна, уметничка и друга дела којима је истекао 

рок важности ауторских права. На тај начин се повећава видљивост и интересовање 

најшире јавности за културна и научна дела што доводи до подизања општег културног 

нивоа и видљивости културе на глобалном нивоу. 

 

Институције које располажу и управљају културним богатствима у свом раду 

требало би да користе нове, али већ проверене моделе отварања садржаја који 

доприносе увођењу иновативне праксе у свакодневном  пословању и пруже свим 

грађанима услуге сређивања и презентовања садржаја који им  је дат на управљање. 

 

Имајући у виду и међународна и домаћа  искуства, треба успоставити сарадњу 

културних и научно-истраживачких институција  у областима истраживања, иновација 

и развоја нових решења за дигитализацију наслеђа, као  и одговарајућу међуресорну 

координацију. Та сарадња се нарочито односи на проучавање,  развој, прилагођавање и 

примену стандарда за дигитализацију и обраду, изградњу система  заштите 

дигитализованог садржаја и његово дуготрајно чување укључујући решавање  проблема 

миграције приликом појаве нових технологија, стандарда и физичких носилаца  

дигиталних информација. 

 

Стварањем предуслова за развој програма  дигитализације културног историјског 

наслеђа стварају се услови за развој дигиталних  библиотека, електронског архива и 

портала о културном наслеђу Републике Србије. 

 

Главни приоритет је да се информације о објектима  од историјског, научног, 

уметничког, технолошког, социјалног и других садржаја дигитализују  и учине 

доступним јавности путем интернета. 

 



 

 
1877. година 

 
Зборник закона и уредаба у Књажеству Србији у досадањим зборницима 
нештампаних а издатих од 2. фебруара 1835. до 23. октобра 1875. године, 1877, 
књига 30. 
 
Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији од 23. јануара 1876. па 
до 1. јуна месеца 1877. године, књига XXIX 
 
Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 23. Јуна до 24. Јула 
1877, књига 31. 
 
Хронологијска и азбучна таблица свију зборника, закона и уредаба изданих у 
Књажеству Србији од 2. фебруара 1835. до 24. јула 1877, почињући од Зборника 
1. па до 31-ог 
 
Протоколи Народне Скупштине која је држана у Крагујевцу 1877. Године 
 
 
 
 

1878. година 

 
Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 5. Августа 1877. до 
12. Јуна 1878. године, књига 32. 
 
Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 5. Јула до 28. 
Октобра 1878. године, књига 33. 
 
Зборник закона и уредаба изданих у Књажевству Србије од 1. Новембра 1878 до 
6. Маја 1879 године, књига 34. 
 
Стенографске белешке о седницама Народне скупштине за 1877. годину, која се 
састала у Крагујевцу 24. јунија 1878. године 
 
Протоколи Народне скупштине за 1877. годину, која је држана у Крагујевцу 1878. 
године 
 
 
 

1879. година 
 
Календар са шематизмом Књажевства Србије за годину 1879. 
 
Протоколи Народне скупштине, држанe у Нишу 1878-79. год. године 
 
Ђор. Павловић: Објашњење грађанског законика. О јемству, §§ 827–846, 1879. 
 
Државопис Србије (Statistique de la Serbie), IX свеска, 1879. 
 
 



 
1880. година 

 
Протоколи ванредне Народне скупштине држане у Крагујевцу 1880. године 
 
 
 

1882. година 
 

 
Књаз Михаило: Беседа, 1882. 
 
 

1885. година 
 

Гл. Гершић: Природа државине и основа њене правне заштите, са критичким 
погледима на наш грађански законик, 1885. 
 
 
 

1886. година 

 
Стојан Новаковић: Служба логотета (или великог логотета) у старој српској 
држави: Прилог к тумачењу Душановог закона, 1886. 
 
 

1897. година 

 
др Ив. Лазаревић: О потреби ушоравања села, 1897. 
 
 

1899. година 
 
Слободан Јовановић: О дводомном систему, 1899. 
 
 

1900. година 

 
Слободан Јовановић: Велика Народна Скупштина (студија о уставотворној 
власти), 1900. 
 
 

1901. година 

 
Устав Краљевине Србије, 1901. 
 

А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: 
Историја Француске Револуције, свеска III, књига једанаеста, 1901. 
 
 
 
 
 



1902. година 

 
А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: 
Историја Француске Револуције, свеска III, књига дванаеста, 1902. 
 
А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: 
Историја Француске Револуције, свеска IV, књига петнаеста, 1902. 
 

1904. година 
 

Др Коста Кумануди: Правни положај одступелих министара, 1904. 
 
 

1907. година 
 

Др Драг. Аранђеловић: О учешћу судија у јавном животу, с нарочитим обзиром 
на наше прилике, 1907. 
 
Јов. Лончарић: Државни савет по Уставу од 1838. године (студија из историје 
српске уставности), 1907. 
 
Рударски законик за Краљевину Србију од 15. априла 1866. године с изменама  
и допунама од 21. јула 1877, од 6. фебруара 1896. и 27. јануара 1900. године 
 
Стојан Новаковић: Уставно питање и закони Карађорђева времена – студија о  
постању и развићу врховне и средишње власти у Србији 1805–1811, 1907. 
 
 

1908. година 

 
Др Никодим Милаш: Грчко-римско законодавство о црквеној имовини, 1908. 
 
 

1910. година 
 

Др Тома Живановић: Појам узрочности у Кривичном Праву; Теорија воље и 
теорија свести (представе) о умишљају и dolus eventualis, 1910 
 
Народна скупштина, II редовни састанак, 7. октобар 1910. 
 
Народна скупштина, L редовни састанак, 17. децембар 1910. 
 
Народна скупштина, LI редовни састанак, 18. децембар 1910. 
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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. Јеврем Герасимовић: Старо српско право, Београд, 1925. 
  
    2. Закон о конвенцији за побољшање судбине рањеника и болесника у 
војсци за време рата, донет 30. јануара 1909. године, Београд, 1909. 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. САБОР ЈУНАКА: ПРЕЦИ, НАШИ ОСЛОБОДИОЦИ ИЗ ВРЕМЕНА ПРВОГ 

И ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА 

Приредио Петар Жебељан 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

2. ПОСТАНАК: ВЕЛИКА ИСТОРИЈА 

Дејвид Кристијан 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

3. ПРИЧЕ О РЕЧИМА 

Сакупио Вук Караџић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

4. ПРОТИВЗАКОНИТИ РАТОВИ 

Данијеле Ганзер 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

5. ПРОВАЛИЈА 

Фернандо Ваљехо 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

6. ПУТЕВИ СВИЛЕ: НОВА ИСТОРИЈА СВЕТА 

Питер Франкопан 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

7. РАЧУН 

Јонас Карлсон 

Београд: Лагуна, 2016. 

  

8. РАТНО СВЕТЛО 

Мајкл Ондаче 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

9. РОМАН О ПИЈАНСТВИМА 

Игор Маројевић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

10. РОВИЊСКА ВРАТА У ВРЕМЕ ПУЖЕВА И СУНОВРАТА 

Ивана Прокић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

11. СА СВАКИМ ДАХОМ 

Николас Спаркс 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

12. САХРАНИТЕ МИ СРЦЕ КРАЈ РАЊЕНОГ КОЛЕНА: ИНДИЈАНЦИ О 

ИСТОРИЈИ АМЕРИЧКОГ ЗАПАДА 

Ди Браун 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

 

 

  



13. САЈБЕРПСИХОЛОГИЈА: ЖИВОТ НА МРЕЖИ:  

К@КО НАС ИНТЕРНЕТ МЕЊА 

Катарина Кацер 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

14. САРУМ: ТОМ 1, 2 и 3 

Едвард Радерфурд 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

15. САСВИМ ОБИЧНА ПОРОДИЦА 

Матијас Едвардсон 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

16. СЕСТРА СИГМУНДА ФРОЈДА 

Гоце Смилевски 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

17. ШЕТЊА ЗА ПАМЋЕЊЕ 

Николас Спаркс 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

18. СВЕ У СВЕМУ: ИЗАБРАНЕ И НОВЕ ПРИЧЕ 

Ивана Димић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

19. СВЕТ ПО ГАРПУ 

Џон Ирвинг 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

20. ТАМО ЈЕ ОВДЕ 

Маја Лалевић Пишчевић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

21. ТЕОДОРИН ПРСТЕН 

Вања Булић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

22. ТЕСЛА: ПРОНАЛАЗАЧ МОДЕРНОГ 

Ричард Мансон 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

23. УБИСВЕТ 

Синиша Соћанин 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

24. УКРАДЕНИ РОМАН 

Јовица Аћин 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

25. УНУТРАШЊЕ ДВОРИШТЕ 

Горан Петровић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  



26. ВЕЛИКИ КНЕЗ 

Биљана Гојковић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

27. ВЕЛИКИ ПАД 

Петер Хандке 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

28. ВЕНЕЦИЈАНСКА МАСКА 

Розалинд Лејкер 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

29. ВИЛА НА ДЕДИЊУ 

Иван Ивањи 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

30. ЗА СУТРА НАЈАВЉУЈУ КОНАЧНО РАЗВЕДРАВАЊЕ 

Бранко Росић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

31. ЗАБЛУДА СВЕТОГ СЕБАСТИЈАНА 

Владимир Табашевић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

32. ЗАПИСИ НА САЛВЕТИ: ОДАБРАНИ ЕСЕЈИ 

Чеслав Милош 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

33. ЗАТОЧЕНИЦИ ГЕОГРАФИЈЕ: ДЕСЕТ МАПА  

КОЈЕ ВАМ ГОВОРЕ СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ  

О ГЛОБАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ 

Тим Маршал 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

34. ЗИМСКИ ВОЈНИК 

Данијел Мејсон 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

35. ЖИВОТ БЕЗ КРПЕЉА 

Ведрана Рудан 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

36. ЖИВОТ И ДОБА МАЛОГ ГРОМА:  

ПУТОВАЊА КРОЗ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО 

Бил Брајсон 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

37. ЗЛАТНА ОБАЛА 

Нелсон де Мил 

Београд: Лагуна, 2010. 

 

 

  



38. ЗЛАТНО РУНО: ФАНТАЗМАГОРИЈА: КЊИГА 1. 

Борислав Пекић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

39. ЗВОНА СТАРОГ ТОКИЈА 

Ана Шерман 

Београд: Лагуна, 2010. 

  

40. ДИСАЊЕ У МЕРМЕР 

Лаура Синтија Черњаускајте 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

41. ДВАДЕСЕТ СТЕПЕНИКА И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Елија Кореја 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

42. ФРИДА 

Хејден Херера 

Београд: Штрик, 2019. 

  

43. КУЋА У ПЛАМЕНУ 

Камила Шамси 

Београд: Штрик, 2019. 

  

44. МИНИ ЈЕ ПОТРЕБАН ПРОСТОР ЗА ВЕЖБУ 

Дорте Норс 

Београд: Штрик, 2019. 

  

45. МИ СМО ТИ 

Голназ Хашемзаде Бунде 

Београд: Штрик, 2018. 

  

46. ПОСЛЕ УДАРЦА 

Дорте Норс 

Београд: Штрик, 2019. 

  

47. ПРЕ НЕГО ШТО ПАДНЕ НОЋ 

Рејналдо Аренас 

Београд: Штрик, 2019. 

  

48. УПУТСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ СВЕТА 

Роса Монтеро 

Београд: Штрик, 2019. 

  

49. ЗНАМ ЗАШТО ПТИЦА У КАВЕЗУ ПЕВА 

Маја Анђелоу 

Београд: Штрик, 2019. 

  

50. ТАТА МОРА ДА ЈЕДЕ 

Мари Ндиај 

Београд: Штрик, 2018. 

 

  



51. ПРИЧЕ ЈУСУФА ТАДРОСА 

Адил Исмат 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2018. 

  

52. ЛЕГИЈА СТРАНАЦА 

Кларис Лиспектор 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2018. 

  

53. ДЕЦА НАШЕ УЛИЦЕ 

Нагиб Махфуз 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2019. 

  

54. ОПАСНЕ РЕЧИ: РАЗМИШЉАЊА ЈЕДНЕ КЊИЖЕВНИЦЕ: ЕСЕЈИ 

Луиса Валенсуела 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2019. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Nikola Moravčević: MARKO MRNJAVČEVIĆ: Istorijski roman o nepoznatom 

srpskom kralju / Beograd: Arhipelag, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/marko-mrnjavcevic/ 

 

Novi istorijski roman Nikole Moravčevića Marko Mrnjavčević u središte svoje pažnje 

postavlja neobičnu ličnost srpske istorije koja je neuporedivo poznatija po svojoj epskoj 

dimenziji. 

 

Predstavljajući Marka Mrnjavčevića kao nepriznatog srpskog kralja, odbačenog od vlastele 

svoga vremena, pritisnutog maričkom tragedijom u kojoj je stradao njegov otac i nestala moć 

njegove feudalne oblasti, da bi potom bio prisiljen da postane turski vazal, Nikola Moravčević 

sugestivno oblikuje priču u kojoj pratimo jedno uskomešano istorijsko doba i jednog junaka 

koji će kasnije postati legendarni Marko Kraljević. 

 

Otuda se u Moravčevićevom romanu ukazuje istorijski Marko Mrnjavčević, pa utoliko i 

razumljiviji savremenim čitaocima i čak uzbudljiviji kao akter događaja u kojima su se 

pomešali istorija i njegova lična sudbina. 

Razdvajajući istoriju i mit, činjenice i epsko predstavljanje istorijskih ličnosti, Nikola 

Moravčević je napisao uzbudljiv i utemeljen istorijski roman u kome vidimo pravog Marka 

Mrnjavčevića, čoveka od krvi i mesa, od istorijske uloge i lične drame. 

 

 

 

2. Nikola Moravčević: NESREĆNI KRALJ: Strana sužanjstva Stefana Dečanskog / 

Beograd: Arhipelag, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/nesrecni-kralj/ 

 

Istorijski roman o Stefanu Dečanskom koga pisac doživljava kao najnesrećnijeg srpskog kralja 

koga je otac prognao i oslepeo, a sin u uspeloj pobuni zadavio. 

 

U središtu romana su višegodišnja strana ropstva Stefana Dečanskog, najpre u tatarskom 

logoru na ušću Dnjestra u Crno more, gde je bio talac tatarskog kana Nogaja, potom i u 

Carigradu, gde ga otac posle oslepljenja šalje u progonstvo. 

Uzbudljiva priča, nedovoljno poznata istorija, izuzetna istorijska figura obeležena ljudskom 

patnjom. 

 

 

 

3. Mihajlo Pantić: SOLVITUR SCRIBENDO: Osmi puzzle / Beograd: Arhipelag, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/solvitur-scribendo/ 

 

Knjiga eseja, kritičke proze i priča Mihajla Pantića. 

O novom nomadizmu ili novom analfabetizmu, o pisanju iz nezadovoljstva i o pisanju iz 

nemira, o kreativnom pisanju, o junu 1968. u srpskoj prozi, o Albancima u srpskoj 

književnosti, o NIN-ovoj nagradi u poslednjoj deceniji. 

Dijalozi o pisanju, o vinu i o ljubavi. 



Priče i lični mitovi o vinu i o Novom Beogradu, kao i jedna nezavršena priča Laze Lazarevića, 

koja napokon biva dovršena u pripovedačkoj radionici Mihajla Pantića. 

 

Polazeći od latinske izreke „solvitur scribendoˮ (pisanje rešava), Mihajlo Pantić ispisuje 

uzbudljivu hroniku svakodnevice i književnosti. 

 

 

 

4. Hulio Kortasar: ČASOVI KNJIŽEVNOSTI / Beograd: Čigoja štampa, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.chigoja.co.rs/casovi_knjizevnosti_hulio_kortasar 

 

U ovoj knjizi poznati hispanoamerički i svetski nobelovac razgovara sa studentima o 

književnim i drugim temama na vrlo neposredan ali pronicljiv način. Hulio Kortasar, autor 

čuvenog romana Školice i brojnih nezaboravnih pripovedaka, ovoga puta izlazi pred čitaoce 

kao nimalo uobičajeni predavač, u isto vreme i prijateljski raspoloženi sagovornik, i narator 

jedne nezavršive priče, koja se zove Umetnost. 

 

Kortasar je jeseni 1980. prihvatio da održi dvomesečni kurs predavanja o književnosti na 

Berkliju. Kao što je i očekivano, to nisu bili časovi podučavanja, već serija razgovora sa 

studentima o raznim temama iz umetnosti, politike, društva... 

Govorio im je o aspektima fantastičke priče, o muzikalnosti i humoru, ludičnosti, erotizmu, 

mašti i stvarnosti, kao i o socijalnim temama i jezičkim zamkama. Poseban čas ticao se 

njegovog predavanja o samome sebi kao piscu, o njegovim počecima, inspiraciji i razvitku, pa 

tako saznajemo o nastajanju njegovih priča ili romana, o procesu pisanja, o tome kako su 

uopšte rođeni hronopiji i drugi njegovi junaci.  

 

U ovih trinaest sati snimka, odnosno usmenog Kortasara, čitalac će naći bezmalo isto 

bogatstvo koje nalazi i u njegovim pisanim delima i uživati u nepretencioznim časovima 

književnosti, pre svega, ali i u mnogim drugim granama ljudskog postojanja ili nedoumica. 

 

 

 

5. Vladan Dobrivojević: ZENON I ZARATUSTRA I–II / Beograd: Čigoja štampa, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.chigoja.co.rs/zenon_i_zaratustra_vladan_dobrivojevic 

 

Dobrivojevića bih mogao usporediti s redateljem Andrejom Tarkovskim ili sa jednim drugim 

glomaznim magom, Belom Tarom. Ista nesposobnost da se igra prema unaprijed propisanim 

pravilima, ista gotovo svetačka zadubljenost u temu i formu koju ta tema iziskuje, ista ta 

nevjerojatna uveličanost koja omogućuje da se vide i najsitnije pore na najsitnijim slitinama. 

Jer, važno je znati – da se ne bi netko ponadao ovlašnome spasenju – ovo nisu knjige, ovo su 

stilistički, tematski i formalni oceani današnjega književnog trenutka. Svijet koji Dobrivojević 

prikazuje posve je premrežen lancima vlasti, događa se u zastrašujućim pejzažima maksimalno 

razrađenih mehanizama čije kotače možemo vidjeti i u suvremenosti, a njegovi se junaci 

nastoje orijentirati prema svjetlosti, to jest nastoje izaći iz, kako je govorio Eugen Fink, „zapta 

i odgoja, prerastajući, preboljevajući taj svijet u sebi...ˮ Sve u svemu, roman Zenon i 

Zaratustra je knjiga strave i pameti. 

 

Dario Grgić, iz Predgovora 

 

 

 



6. Anilda Ibrahimi: LJUBAV I RITE VREMENA / Beograd: Rende, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/144204_ljubav_i_rite_vremena_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

U romanu Ljubav i rite vremena nastojala sam da opišem Srbiju i Srbe daleko od uobičajenih 

komentara o Balkanu i bolesnih nacionalizama. Verujem da sam bila pravedna u oživljavanju 

predivnih likova – Srba, Miloša i Zlatana, kao i svih ostalih. Nadam se da će knjiga biti 

prevedena u Srbiji i zbog toga što treba da se pokaže da postoje Albanci koji, zajedno sa 

braćom iz Srbije, streme ka novom evropskom društvu. 

 

                                                                                                                Anilda Ibrahimi                                                  

 

Anilda Ibrahimi rođena je 1972. u lučkom gradu Valoni, u komunističkoj Albaniji. Studirala je 

savremenu književnost u Tirani i radila za brojne radio i TV stanice, kao i za pisane medije. 

Godine 1994. odlazi iz Albanije i neko vreme provodi putujući po Evropi. Prvo se zaustavlja u 

Švajcarskoj, gde objavljuje svoju prvu zbirku pesama Kristal tuge (1996). U Italiju odlazi 

1997, gde nastavlja da radi kao novinar i postaje savetnik u Italijanskom izbegličkom savetu. 

Njen prvi roman Crveno poput neveste Rende objavljuje 2013. 

 

 

 

7. Vladeta Janković: ANTIČKE IZREKE: Poreklo – smisаo – upotreba / Beograd: Laguna, 

2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.laguna.rs/n3829_knjiga_anticke_izreke_laguna.html 

 

I kada ispravno upotrebimo izraz „Damoklov mačˮ, da li zaista znamo ko je bio Damokle? 

Kada kažemo da je otvorena „Pandorina kutijaˮ, jesmo li sasvim sigurni ko je bila Pandora i 

kako je došla da svoje kutije? Da li, pošteno govoreći, stvarno pamtimo ko je, kada i zbog 

čega rekao da je „kocka bačenaˮ, čime je Tantal zaslužio svoje muke i kakve su te muke zaista 

bile, odakle potiče izraz „lupus in fabulaˮ, kako se to javlja „deus ex machinaˮ i ko je prvi 

kome dao „jabuku razdoraˮ? Šta zapravo znači da je „čovek mera svih stvariˮ, i zašto se kaže 

da je „istina bliži prijatelj nego Platonˮ? 

 

Svrha ove knjige je da na ovakva pitanja jasno i zabavno odgovori, da tako proširi okvire naše 

opšte kulture i pomogne nam da se tačnije i slikovitije izražavamo. 

 

Iza svake od izreka protumačenih u novoj knjizi autora Mitova i legendi stoji priča o nekom 

mitskom ili istorijskom događaju ili ličnosti iz antike – što je ostavilo traga i u delima likovne 

umetnosti kojima je knjiga ilustrovana. 

 

 

 

8. Andrej Makin: ARHIPELAG ZA DRUGI ŽIVOT / Beograd: Paideia, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/143624_arhipelag_za_drugi_zivot_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Na rubu ruskog Dalekog istoka, u dahu Tihog okeana, leže zemlje koje kao da beže od 

istorije... Ko je taj zločinac s više lica, koga Pavel Garcev i njegovi drugovi moraju zarobiti 

kroz neizmernost tajge? Ovo je avantura dugog lova na čoveka koji nam je ispričan u ovom 

snažnom istraživačkom romanu. To je ujedno i izvanredan dijalog, gotovo izvan sveta, između 



iscrpljenog vojnika i tajanstvenog plena koji progoni. Kad Pavel sazna pravi identitet begunca, 

njegov će se život okrenuti naopačke. Lov poprima uzbudljivu dimenziju, dok se na horizontu 

pojavljuje arhipelag Šantar: tamo gde je „drugi životˮ moguć, u krhkoj večnosti ljubavi. 
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8. ТЕЛО: ВОДИЧ ЗА ВЛАСНИКЕ 

Бил Брајсон 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

9. ВОДИЧ КРОЗ ЉУБАВНУ ИСТОРИЈУ БЕОГРАДА 

Ненад Новак Стефановић 
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