
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 3-5 

2020.  



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 126.000 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 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о додели одликовања Ордена белог орла са мачевима другог степена, за испољено 

лично херојство и вешто командовање 53. граничним батаљоном Војске Југославије 

током 1998. и 1999. године, а поводом 21. годишњице Битке на Кошарама, 

потпуковнику Драгутину Димчевском, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Народној Републици Кини, Милана Бачевића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 66/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Краљевини Норвешкој, Сузане Бошковић Продановић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 66/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Хрватској, Мире Николић, Службени гласник Републике Србије бр. 

66/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Сједињеним Америчким Државама, Ђерђа Матковића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 66/2020 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног 

представника Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике Србије при 

Организацији уједињених нација у Њујорку, Милана Милановића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 66/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Сједињеним Мексичким Државама, Татјане Цонић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 66/2020 

 

Закон о допуни Закона о парничном поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 

18/2020 

 

Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових 

породица, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2020 

 

Закон о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела 

за време ванредног стања, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2020 

 

Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за 

време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2020 

 

Закон о измени и допуни Закона о избору народних посланика, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2020 

 

Закон о измени Закона о локалним изборима, Службени гласник Републике Србије бр. 

68/2020 



 

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2020 

 

Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације, Службени 

гласник Републике Србије бр. 27/2020 

 

Уредба о мерама за време ванредног стања, Службени гласник Републике Србије бр. 

31/2020  

 

Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36, 38, 49, 56/2020 

 

Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. 

марта 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2020 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 39, 43/2020 

 

Уредба о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и 

забрани кретања лица на територији Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 39/2020 

 

Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 41/2020 

 

Уредба о допуни Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног 

стања, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2020 

 

Уредба о измени и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 47/2020 

 

Уредба о начину учешћа оптуженог на главном претресу у кривичном поступку који се 

одржава за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 49/2020 

 

Уредба о допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 53/2020 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2020 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 58, 60/2020 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о пријему у професионалну војну службу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2020 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о стањима у служби професионалних војних 

лица и о унапређивању официра и подофицира, Службени гласник Републике Србије 

бр. 63/2020 

 



Уредба о условима, начину прибављања и располагања покретним стварима у јавној 

својини и начину вођења евиденције, као и начину прибављања радова и услуга у 

иностранству за потребе припадника Војске Србије и других снага одбране ангажованих 

у мултинационалним операцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2020 

 

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

гласник Републике Србије бр. 66/2020 

 

Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2020 

 

Одлука о расписивању избора за народне посланике, Службени гласник Републике 

Србије бр. 19/2020 

 

Одлука о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 21/2020 

 

Одлука о затварању граничних прелаза, Службени гласник Републике Србије бр. 

25/2020 

 

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

Србије бр. 25/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о затварању граничних прелаза, Службени гласник Републике 

Србије бр. 27, 47, 66/2020 

 

Одлука о проглашењу ванредног стања, Службени гласник Републике Србије бр. 

29/2020 

 

Одлука о образовању Комисије за давање дозволе за улазак на територију Републике 

Србије у режиму примене заштитних мера од болести COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2020 

 

Одлука о привременом ограничавању кретања тражилаца азила и ирегуларних 

миграната смештених у центрима за азил и прихватним центрима у Републици Србији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 32/2020 

 

Одлука о важењу личних докумената држављана Републике Србије за време ванредног 

стања, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2020  

 

Одлука о допуни Кодекса понашања државних службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 32/2020 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о затварању граничних прелаза, Службени гласник 

Републике Србије бр. 35/2020 

 

Одлука о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 37/2020 

 

Одлука о статусу страних држављана у Републици Србији за време ванредног стања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2020 

 



Одлука о истицању државне заставе Републике Србије на пола копља односно јарбола, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2020 

 

Одлука о потврђивању Одлуке о проглашењу ванредног стања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2020 

 

Одлука о ублажавању мере ограничења кретања током ванредног стања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 63/2020 

 

Одлука о ублажавању мера за време ванредног стања – дозвола кретања у парковима и 

на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2020 

 

Одлука о ублажавању мера забране обављања јавног превоза путника за време 

ванредног стања, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2020 

 

Одлука о укидању ванредног стања, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова 

Републичке изборне комисије, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и 

скупштина општина у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 

68/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике, Службени 

гласник Републике Србије бр. 68/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне посланике 

Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2020     

 

Одлука о изменама Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. 

април 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2020 

 

Одлука о образовању Савета за одбрамбену индустрију, Службени гласник Републике 

Србије бр. 75/2020 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о затварању граничних прелаза, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2020   

 

Одлука о престанку важења Одлуке о затварању свих граничних прелаза за улазак у 

Републику Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020   

 

Одлука о образовању Савета за контролу малог и лаког оружја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2020   

 

Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне 

скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

69/2020     

 

Правилник о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција 

саопштава намеру да врши снимање, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2020 



 

Правилник о садржини евиденција које води комунална милиција, начину њиховог 

вођења и уништавању одређених података, Службени гласник Републике Србије бр. 

27/2020 

 

Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне милиције, Службени 

гласник Републике Србије бр. 27/2020 

 

Правилник о службеној легитимацији комуналних милиционара, Службени гласник 

Републике Србије бр. 27/2020 

 

Правилник о садржају, начину уписа и вођења евиденције посебних центара за 

превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2020 

 

Правилник о допунама Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи 

изборну листу за избор народних посланика, Службени гласник Републике Србије бр. 

70/2020 

 

Правилник о допунама Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи 

изборну листу за избор одборника, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2020 

 

Правилник о врсти, форми и начину достављања статистичких података о инцидентима 

у информационо-комуникационим системима од посебног значаја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2020   

 

Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 

за 26. април 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2020 

      

Упутство о измени Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2020 

 

Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 

за 21. јун 2020. године (пречишћен текст), Службени гласник Републике Србије бр. 

70/2020 

 

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном 

простору, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2020 

 

Наредба о легализацији оружја, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2020 

 

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном 

простору, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2020 

 

Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 34/2020 

 

Наредба о измени и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на 

територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2020 

 

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном 

простору, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2020 

 



Наредба о измени и допуни Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на 

територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2020 

 

Наредба о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2020 

 

Наредба о изменама и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на 

територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2020 

 

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и 

отвореном простору, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2020 

 

Наредба о ограничењу кретања на прилазима отвореном простору и објектима 

прихватних центара за мигранте и центара за азил, Службени гласник Републике Србије 

бр. 66/2020 

 

Наредба о престанку важења Наредбе о ограничењу кретања на прилазима отвореном 

простору и објектима прихватних центара за мигранте и центара за азил, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2020 

 

Наредба о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима 

у затвореном и отвореном простору, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020   

 

Правила о раду бирачких одбора на координираном спровођењу свих избора 

расписаних за 21. јун 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2020     

  

Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике 

Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 32/2020 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Оливере Дурлевић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 43/2020 

 

Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне 

посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2020     

 

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике 

Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 77/2020     

 

Закључак Владе Републике Србије о одређивању мера у свим органима државне управе, 

Аутономне Покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе о обустављању рада са 

странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.), Службени гласник Републике 

Србије бр. 35/2020 

Закључак Владе Републике Србије којим се мења тачка 3. Закључка о одређивању мера 

у свим органима државне управе, Аутономне Покрајине Војводине и јединица локалне 

самоуправе о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта (шалтер и 

сл.), Службени гласник Републике Србије бр. 37/2020 

 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Северне Македоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Северне Македоније о узајамном признању возачких дозвола, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2020 

 

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

Србије и Владе Републике Индије, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 4/2020 

 

Закон о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између 

Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 4/2020 

 

Закон о потврђивању Оквирног војног споразума између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Турске, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 4/2020 

 

Закон о потврђивању Споразума о безбедносној сарадњи између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Турске, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 4/2020 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Никарагве о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2020 

   

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о избору 

посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 25/2020 

 

Аутентично тумачење одредбе члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 

избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (Службени лист АПВ, 

број 23/2014), Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2020 

 

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

исправности гласачке кутије за гласање на изборима за посланике у Скупштину 

Аутономне Покрајине Војводине, који ће се одржати у 2020. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2020 

 

Одлука о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 15/2020 

 

Одлука о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима који ће спроводити 

изборе за народне посланике, расписане за 26. април 2020. године, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за посланике у 

Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаних за 26. април 2020. године, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2020 



 

Роковник за извршавање изборних радњи у поступку спровођења избора за посланике у 

Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020. године, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2020 

 

Упутство за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине 

Војводине, расписаних за 26. април 2020. године, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 16/2020 

 

Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за посланике у 

Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаних за 26. април 2020. године, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2020 

 

Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за посланике у 

Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаних 3. марта 2020. године, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2020 

 

 

Службени лист Града Београда  

 

Допуна Пословника Градског већа Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

34/2019 

 

Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 21/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градских 

општина Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 51/2019 

 

 

                                                                                                  

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2020 

 

Закон о изменама и допуни Закона о облигационим односима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2020 

 

Закон о играма на срећу, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2020 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање 

активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и 

информационог друштва у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

21/2020 

 

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. 21/2020 

 



Уредба о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и 

иновационог предузетништва за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

21/2020 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог 

предузетништва за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2020 

 

Уредба о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 21/2020 

 

Уредба о ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 

2020/2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2020 

 

Уредба о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 

централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2020 

 

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. 27/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и рурално, развоју у 

2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску Федерацију, 

Службени гласник Републике Србије бр. 27/2020 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству, Службени гласник 

Републике Србије бр. 27/2020 

 

Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских 

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

гласник Републике Србије бр. 38/2020 

 

Уредба о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време 

ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2020 

 

Уредба о утврђивању Дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког програма 

у Републици Србији за период 2020–2024. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 38/2020 

 

Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног 

стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени 

гласник Републике Србије бр. 40/2020 

 

Уредба о улагању за време ванредног стања девизних средстава којима управља 

Агенција за осигурање депозита, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2020 

 

Уредба о допуни Уреде о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за 

време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-

2, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2020 

 



Уредба о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2020  

 

Уредба о изменама Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за 

време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-

2, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2020 

 

Уредба о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених 

запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља 

становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије 

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

Србије бр. 48/2020  

 

Уредба о додатном задуживању за време ванредног стања насталог услед болести 

COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 узимањем кредита, емитовањем државних 

хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту и давањем 

гаранција Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2020 

 

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

у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2020 

 

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у 

приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских 

последица насталих услед болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 

54/2020 

 

Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања 

озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2020 

 

Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања 

штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19, Службени 

гласник Републике Србије бр. 54/2020 

 

Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за 

одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед 

пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник Републике 

Србије бр. 54/2020 

 

Уредба о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 

односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед 

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

Србије бр. 54/2020 

 

Уредба о мерама у друмском саобраћајуза време ванредног стања насталог услед 

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

Србије бр. 55/2020 

 

Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања 

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

Републике Србије бр. 55/2020 



 

Уредба о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ 

коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2020 

 

Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања 

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

гласник Републике Србије бр. 57/2020 

 

Уредба 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. 57/2020  

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке 

привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним 

економским условима услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2020   

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних 

средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2020 

 

Уредба о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне помоћи свим 

пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката 

проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, 

Службени гласник Републике Србије бр. 60/2020 

 

Уредба о допунама Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима 

привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу 

ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, Службени 

гласник Републике Србије бр. 60/2020 

 

Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике 

Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2020 

 

Уредба о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није 

реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени 

гласник Републике Србије бр. 63/2020   

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим 

предузећима за набавку опреме у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

66/2020 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину доделе и коришћења 

средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на 

територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2020 

 

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

у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2020 

 



Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2020   

 

Уредба о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица 

локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2020. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2020   

 

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

2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020   

  

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне 

инфраструктуре за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2020 

 

Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво, 

Службени гласник Републике Србије бр. 28/2020 

 

Одлука о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2020  

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа 

битних за становништво, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2020 

 

Одлука о привременим мерама за очување стабилности финансијског система, 

Службени гласник Републике Србије бр. 33/2020 

 

Одлука о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности 

финансијског система, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2020 

 

Одлука о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне 

опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за 

становништво, Службени гласник Републике Србије бр. 37, 39/2020 

 

Одлука о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају 

продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење, Службени 

гласник Републике Србије бр. 39/2020 

 

Одлука о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају 

продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из 

затвореног простора, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2020 

 

Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2020 

Одлука о допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за 

становништво, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о ближим условима и начину вођења јединственог регистра 

сефова, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о ближим условима и начину вођења јединственог регистра 

корисника новчане дознаке, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2020 



Одлука о накнадама у платном промету код уплата и преноса новчаних средстава ради 

пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 42/2020 

 

Одлука о допунама Одлуке о извештавању о кредитним пословима са иностранством, 

Службени гласник Републике Србије бр. 42/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за 

становништво, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2020 

 

Одлука о условима за изузимање од плаћања царинских дажбина за одређену робу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2020  

 

Одлука о ограничењу организовања игара на срећу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 49/2020 

 

Одлука о образовању Координационог тела за спровођење Програма економских мера 

за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-

19 и подршку привреди Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

52/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких 

послова, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2020 

 

Одлука о емисији државних записа Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 54/2020 

 

Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво, 

Службени гласник Републике Србије бр. 54/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних 

намирница и заштитне опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 55, 67, 75/2020 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних 

животних намирница и заштитне опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 

57/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за 

становништво, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2020 

 

Одлука о допуни Одлуке о ограничењу организовања игара на срећу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2020 

 

Одлука о допунама Одлуке о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, 

које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у 

које се улази из затвореног простора, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2020 

 

Одлука о допунама Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на 

мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за 

ношење, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2020 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних производа 

битних за становништво, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2020 



 

Одлука о измени Одлуке о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у 

поступању са финансијским средствима са финансијским средствима Европске уније, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2020 

 

Одлука о оснивању Посебне радне групе за припрему апликације за Фонд солидарности 

Европске уније за подршку јавним расходима насталим реаговањем у здравственој 

кризи изазваној вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2020 

 

Одлука о допунама Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 

2025. године, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта, Службени 

гласник Републике Србије бр. 67/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 67/2020 

 

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном 

финансијском тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2020 

 

Одлука о допунама Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних 

кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2020 

 

Одлука о образовању Управног одбора Пројекта унапређења трговине и саобраћаја 

Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 75/2020 

 

Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће 

спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2021. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020   

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене коридора ауто-пута 

Београд – Зрењанин – Нови Сад, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020   

 

Измена Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2020   

 

Измена Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде 

за најбољу општинску/градску управу у 2019. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 73/2020 

   

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

дохвата руке՚՚ за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о безбедности лифтова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2020 

 

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2020. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2020 

 



Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 25/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права 

на кредитну подршку, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2020 

 

Правилник о утврђивању програма мониторинга безбедности хране за 2020. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2020 

 

Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, 

рециклажу и коришћење одређених врста отпада, Службени гласник Републике Србије 

бр. 49/2020 

 

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

питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од 

самосталне делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2020 

 

Правилник о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико 

правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава, Службени 

гласник Републике Србије бр. 56/2020 

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 57/2020 

 

Правилник о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, Службени 

гласник Републике Србије бр. 61/2020 

 

Правилник о алтернативним инвестиционим фондовима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 61/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о надзору који спроводи Комисија за 

хартије од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2020 

 

Правилник о начину пријаве и начину уплате једнократне новчане помоћи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 73/2020 

 

Правилник о допунама Правилника о начину пријаве и начину уплате једнократне 

новчане помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020   

 

Правилник о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и 

развој пословања, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020   

 

Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје 

у сточарству по кошници пчела, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020  

  

Правилник о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода 

домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2020   



 

Исправка Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2020 

 

Закључак Владе Републике Србије којим се успоставља јединствено и централизовано 

софтверско решење – Информациони систем COVID-19 (ИС COVID-19), Службени 

гласник Републике Србије бр. 50/2020 

  

Закључак Владе Републике Србије о сагласности Владе да послодавци у области 

грађевинарства (високоградња и нискоградња), послодавци у области пружања услуга 

(нпр. вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за 

обуку возача моторних возила и сл.) и у области трговине на мало (нпр. књижаре, 

трговци аутомобилима, моторима, бициклима, наутиком, техничком робом, 

грађевинским материјалом и сл.), као и зелене пијаце, који су за време ванредног стања 

проглашеног одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. 

године обуставили рад, наставе са радом од 21. априла 2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 58/2020 

 

Стратегија о економским миграцијама Републике Србије за период 2021–2027. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 21/2020 

 

Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2020 

 

Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2020 

 

Стратегија индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 35/2020 

 

Финансијски извештаји Народне банке Србије за годину завршену 31. децембра 2019. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2020 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Протокола уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе 

друмом (CMR), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2020 

 

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и 

наводњавање у Србији – фаза I) између Републике Србије и Европске банке за обнову и 

развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2020 

 

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

Републике Турске о индустрији и технологији, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2020 

 

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

сарадњи у области заштите животне средине, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2020 

 



Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених 

метала са анексима I и II, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 4/2020 

 

Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и влада 

осталих Страна Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион 

Југоисточне Европе о договорима са земљом домаћином о Секретаријату Иницијативе 

за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2020 

 

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

сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2020 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, 

отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

16/2020 

 

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине 

за 2020. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2020 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о 

програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

Аутономне Покрајине Војводине у 2020. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 25/2020 

 

Одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине 

Војводине за 2020. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2020 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду акта о дефинисању начина грађанског 

надзора и контроле процеса планирања и реализације буџета АП Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2020 

 

Одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине 

Војводине за 2020. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2020 

 

Правилник за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на 

уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на 

територији АП Војводине у 2020. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 14/2020 

  

Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање уређења 

атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2020. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2020 

 

Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из 

Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2020. годину, по конкурсу за доделу 

средстава, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2020 

 



Правилник о измени Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења 

средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2020. годину, по конкурсу за 

доделу средстава, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2020 

 

Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног 

интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 17/2019 

 

Одлука о допуни Одлуке о комуналној инспекцији, Службени лист Града Београда бр. 

17/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду, Службени лист Града 

Београда бр. 17/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 17/2019 

 

Одлука о заштити општинских путева и улица на територији Града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 17/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију 

Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 17/2019 

 

Одлука о приступању Града Београда европској организацији ЕМТА – Асоцијација 

транспортних власти европских метропола (European Metropolitan Transport Authorities) 

као пуноправан члан те организације, Службени лист Града Београда бр. 28/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Београда за 2020. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 37/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење 

послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, 

односно градским општинама у 2020. години, Службени лист Града Београда бр. 

37/2019 

 

Одлука о измирењу обавеза насталих по основу закупа пословног простора на коме је 

носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна 

својинска овлашћења, за време трајања ванредног стања, Службени лист Града Београда 

бр. 38/2019 

Одлука о измени Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 50/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о начину припреме и достављања материјала 

градоначелнику Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 34/2019 

 



Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења 

укупних јавних средстава буџета Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

28/2019 

 

Стручно упутство о раду трезора Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

34/2019 

 

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 46/2019 

 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала 

из породилишта у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2020 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2020 

 

Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2020 

 

Уредба о посебним техничким захтевима, стандардима и примени медицинских 

средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2020 

 

Уредба о допуни Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2020  

 

Уредба о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 52/2020 

 

Уредба о организовању рада установа социјалне заштите за смештај корисника и 

организација социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја за време 

ванредног стања, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2020 

 

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

гласник Републике Србије бр. 66/2020 

 

Одлука о преузимању оснивачких права над заводима који обављају здравствену 

делатност на примарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 21/2020 

Одлука о преузимању оснивачких права над домовима здравља, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2020 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за системско решавање 

питања заштите ваздуха у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 

21/2020 



 

Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном 

болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 24, 27, 32, 48, 60, 

67/2020 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 28, 39/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 30, 37/2020 

 

Одлука о забрани извоза лекова, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о забрани извоза лекова, Службени гласник Републике Србије 

бр. 33/2020 

 

Одлука о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 35, 45, 49, 66/2020 

 

Одлука о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 38, 43, 59, 75/2020 

 

Одлука о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 43/2020 

 

Одлука о допунама Одлуке о забрани извоза лекова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 47/2020 

 

Одлука о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Београдски сајамˮ, Службени 

гласник Републике Србије бр. 50/2020 

 

Одлука о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Новосадски сајамˮ, Службени 

гласник Републике Србије бр. 50/2020 

 

Одлука о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Хала Чаирˮ, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2020 

 

Одлука о утврђивању динамике исплате пензија и новчаних давања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2020 

 

Одлука о измени Одлуке о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица 

оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Београдски 

сајамˮ, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2020 

 

Одлука о забрани извоза лекова, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2020 

 



Одлука о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – Средња медицинска школа „Два 

херојаˮ Нови Пазар, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2020 

 

Одлука о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Дом студената Медицинског 

факултета Нишˮ, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2020 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о забрани извоза лекова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 72, 

73, 76/2020 

 

Одлука о усвајању Завршног рачуна Националне службе за запошљавање за 2019. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и 

издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на 

примарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 

42/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима који се 

обезбеђују из средстава обавезног здравствееног осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 42/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 

средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 

43/2020 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2020 

 

Правилник о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против 

одређених заразних болести, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2020 

 

Упутство о начину и месту спровођења појачаног здравственог надзора у објектима за 

здравствено сигуран смештај, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2020 

 

Наредба о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих 

лица, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2020 

 

Наредба о организовању и спровођењу мере карантина, Службени гласник Републике 

Србије бр. 33/2020 

 

Наредба о проглашењу заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике 

Србије бр. 37/2020 

 



Наредба о допуни Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима 

установа за смештај старих лица, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2020 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

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

66/2020  

 

Закључак Владе Републике Србије о одређивању мера карантина ради спречавања 

појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике 

Србије бр. 33/2020 

 

Закључак Владе Републике Србије којим се, за време трајања ванредног стања и 

епидемије проглашених услед појаве и ширења болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2, препоручује црквама и верским заједницама да верске обреде у верским 

објектима и на отвореном простору врше без присуства верника, и да се верски обреди 

приликом сахрањивања врше уз присуство малог броја људи уз поштовање свих 

превентивних мера које су прописане ради ефикасног сузбијања заразне болести и 

заштите живота и здравља људи, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2020 

 

Закључак Владе Републике Србије којим се задужује Кризни штаб за сузбијање заразне 

болести COVID-19 за обавештавање јавности о стању и последицама заразе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 48/2020 

 

Закључак Владе Републике Србије којим се препоручује послодавцима да измене свој 

општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује 

накнада зараде, односно накнада плате, тако да запосленима који привремено 

одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације 

или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица 

непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова или радних 

задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена 

болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације, обезбеде право на 

накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2020 

 

Закључак Владе Републике Србије којим престаје да важи Закључак Владе 05 број 53-

2928/2020 од 28. марта 2020. године којим се задужује Кризни штаб за сузбијање 

заразне болести COVID-19 за обавештавање јавности о стању и последицама заразе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2020 

 

Закључак Владе Републике Србије, којим се препоручује послодавцима на територији 

Републике Србије да запосленима који имају обавезу редовног обављања радних 

задатака у условима ванредног стања, омогуће коришћење дела годишњег одмора за 

2019. годину закључно са 31. децембром 2020. године, док запосленима којима је у 

условима ванредног стања омогућено обављање послова ван просторија послодавца 

(рад на даљину и рад од куће), послодавац је дужан да омогући коришћење дела 

годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно закључно са 30. јуном 

2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2020 

 

Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за државне 

органе, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2020 

 

Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за запослене у 

јединицама локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2020 



 

Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за социјалну 

заштиту у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2020 

 

Анекс Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 58/2020 

 

Анекс Посебног колективног уговора за полицијске службенике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2020 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и 

других чланова породице, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 4/2020 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

обављању плаћене делатности одређених чланова породице чланова дипломатско-

конзуларних представништава, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 4/2020 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке 

Републике о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим 

дипломатским мисијама и конзуларним представништвима, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2020 

 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и 

Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова 

дипломатских и конзуларних представништава, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2020 

 

Одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне 

Покрајине Војводине за 2020. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 19, 22/2020 

 

Правилник о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава 

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде 

локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних 

акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 16/2020 

 



Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава пројеката у области 

равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у 

АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 16/2020 

 

Анекс II Колективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2020 

 

 

Службени лист Града Београда  

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Службени 

лист Града Београда бр. 17/2019 

 

Одлука о финансирању програма од јавног интереса у области друштвене бриге за 

здравље становништва, Службени лист Града Београда бр. 17/2019 

 

Одлука о допуни Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у 

предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији 

града Београда за радну 2019/2020. годину, Службени лист Града Београда бр. 35/2019 

  

Одлука о допуни Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у 

предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији 

града Београда за радну 2019/2020. годину, Службени лист Града Београда бр. 50/2019 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о утврђивању Виле Прендић у Београду за споменик културе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 27/2020 

 

Одлука о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и 

основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2020 

 

Одлука о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач 

Република Србија, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2020 

 

Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за 

2020/2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Агенције за квалификације, Службени гласник 

Републике Србије бр. 66/2020 

 

Одлука о преузимању оснивачких права над Музејом Николе Тесле са седиштем у 

Београду од Града Београда, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020  

  

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

струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и 

високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 

2020/2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020   



 

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

струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета 

Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у 

школској 2020/2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020   

 

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

студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе 

чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2020  

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских 

академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске 

установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2020    

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о одобравању и финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у области спорта, Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2020 

 

Правилник о начину прилагођавања уџбеника, Службени гласник Републике Србије бр. 

21/2020 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2020 

 

Правилник о допунама Правилника о научним, уметничким, односно стручним 

областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2020 

 

Правилник о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2020 

 

Правилник о измени Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и 

васпитању, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2020 

 

Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних 

послова у спорту, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2020 

 

Правилник о дозволи за рад спортских стручњака, Службени гласник Републике Србије 

бр. 60/2020 

 

Правилник о обрасцима, садржају и начину вођења дневника радова и друге 

документације која се води о археолошким ископавањима и истраживањима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 67/2020 

 

Правилник о упису ученика у средњу школу, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2020   

 

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

Србије бр. 27/2020 

 



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

Србије бр. 75/2020 

 

 

Службени лист Града Београда  

 

Одлука о преносу оснивачких права града Београда над Музејом Николе Тесле са 

седиштем у Београду на Републику Србију, Службени лист Града Београда бр. 17/2019 

 

Одлука о подизању споменика „Вечна ватраˮ, Службени лист Града Београда бр. 

20/2019 

 

Одлука о подизању споменика Матији Бану, Службени лист Града Београда бр. 20/2019 

 

Одлука о подизању споменика Радивоју Раши Попову, Службени лист Града Београда 

бр. 20/2019 

 

Одлука о подизању споменика Теодору Јанковићу Миријевском, Службени лист Града 

Београда бр. 20/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о постављању споменика балетском уметнику Милораду 

Мишковићу, Службени лист Града Београда бр. 20/2019 

 

Одлука о допунама Одлуке о Награди града Београда, Службени лист Града Београда 

бр. 50/2019 

 

Одлука о допуни Одлуке о Награди града Београда за стваралаштво младих, Службени 

лист Града Београда бр. 50/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљењу награде града Београда 

„Светислав Стојановићˮ, Службени лист Града Београда бр. 50/2019 

  

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у својини 

грађана, задужбина и фондација, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2020   

 

Индекси потрошачких цена за фебруар 2020. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 25/2020 

 

Индекси потрошачких цена за март 2020. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 55/2020 

 

Индекси потрошачких цена за април 2020. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 72/2020 

 

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

запосленом, за јануар 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2020 



 

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

запосленом, за фебруар 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2020 

 

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

запосленом, за март 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2020     

 

 

Службени лист Града Београда  

 

Показатељ смањења потрошачких цена у марту 2020. године, Службени лист Града 

Београда бр. 45/2020 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2020. године, Службени лист Града 

Београда бр. 56/2019 
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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 

 

 

 

 

 

                      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. Закон о грађењу локалне железничке пруге у Београду: Железничка 
станица – Сточни трг и о 6% зајму за грађење те пруге, донет 4. августа 
1898. године: Београд, 1898. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ЗАШТИТА ОД ЗЛОНАМЕРНИХ ПРОГРАМА  

(MALWARE ANALYSIS) 

Монапа К А 

Београд: Компјутер библиотека, 2019. 
  

2. WORDPRESS 5 U CELOSTI 

Керол Крол 

Београд: Компјутер библиотека, 2019. 
  

3. GRAPHQL I REACT: FULL-STACK VEB RAZVOJ 

Себастиjан Гребе 

Београд: Компјутер библиотека, 2019. 

  

4. LARAVEL: RADNI OKVIR ZA IZRADU  

MODERNIH PHP APLIKACIJA 

Мет Стауфер 

Београд: Компјутер библиотека, 2019. 

  

5. CCNA ROUTING AND SWITCHING 200-125:  

VODIČ ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA 

Лазаро Лаз Диаз 

Београд: Компјутер библиотека, 2019. 

  

6. C# I .NET CORE: PROJEKTNI OBRASCI 

Гаурав Арора и Џефри Чилберто 

Београд: Компјутер библиотека, 2019. 

  

7. ЂОРЂЕ СТРАТИМИРОВИЋ У РЕВОЛУЦИЈИ И РАТУ  

1848–1849 

Жарко Димић 

Нови Сад: Прометеј; Сремски Карловци: Карловачка уметничка радионица, 

2018. 

  

8. АЛБУМ СЕЋАЊА НА НАШЕ ПРЕТКЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: 

КАТАЛОГ ФОТОГРАФИЈА СА ПРОЈЕКТА АЛБУМ СЕЋАЊА НА НАШЕ 

ПРЕТКЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: ПОВОДОМ 100 ГОДИНА ОД 

ВЕЛИКОГ РАТА = THE COMMEMORATIVE ALBUM OF OUR 

ANCESTORS FROM THE FIRST WORLD WAR 

Београд: Савез потомака ратника Србије 1912–1920, Издавачка фондација 

Српске Православне Цркве; Нови Сад: Прометеј, 2018. 

  

9. ПОЖУДА 

Елфриде Јелинек 

Београд: ЛОМ, 2019. 

 

10. ПУТ ЗА ЛОС АНЂЕЛЕС 

Џон Фанте 

Београд: ЛОМ, 2019. 

  

11. КРУГ СЕ ЗАТВАРА 

Кнут Хамсун 

Београд: ЛОМ, 2011. 

 



12. ИСТИНЕ И  ЛАЖИ: ХРОНИКА БАНАЛНОГ ДОБА 

Војислав Радојковић 

Београд: ЛОМ, 2019. 

  

13. ПУНА ЖИВОТА 

Џон Фанте 

Београд: ЛОМ, 2019. 

  

14. ЧЕТИРИ СТРАНЕ ВЕТРА 

Здравко Мартачић 

Нови Сад: Прометеј, 2018. 

  

15. ПЛАНИНА КОЈА МЕ ЈЕ ВОЛЕЛА: БОСТОНСКЕ  

И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Миодраг Пајевић, Милан Пајевић 

Нови Сад: Прометеј, 2018. 

  

16. ВЈЕРА 

Драган Тополић 

Нови Сад: Прометеј, 2018. 

  

17. СРЕЋА ЈЕ КАМЕЛЕОН 

Радмила Сатарић 

Нови Сад: Прометеј, 2018. 

  

18. О ВУКУ И ЧОВЕКУ 

Никола Радин 

Нови Сад: Прометеј, 2018. 

  

19. ГАВРАН И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Србослава Вуксан 

Нови Сад: Прометеј; Сремски Карловци: Културни центар „Карловачка 

уметничка радионицаˮ, 2018. 

  

20. СЕЛФИ НА МОСТУ: ПРОЗА 2015–2017 

Владимир Конечни 

Нови Сад: Прометеј, 2018. 

 

21. ЏЕПНА СОЦИОЛОГИЈА ЗА ПОЧЕТНИКЕ 

Драгољуб Б. Ђорђевић 

Нови Сад: Прометеј; Ниш: Машински факултет, 2016. 

  

22. ЗЛАТО НЕМА МИЉЕНИКЕ 

Јере Маринов 

Нови Сад: Прометеј, 2018. 

  

23. СРБИ – ИЗМЕЂУ ПАРАНОИЧНОСТИ И НАИВНОСТИ: ФАКТОРИ КОЈИ 

СТОЈЕ ИЗА СРПСКЕ ПАРАНОЈЕ 

Жикица Симић 

Нови Сад: Прометеј, 2018. 

 

 

  



24. ПАРУСИЈА, ГЛАСОВИ ИСПОД ПАПРАТИ 

Славица Гароња 

Нови Сад: Прометеј, 2018. 

  

25. ВЕСЕЛО МОМЧЕ 

Бјернстјерне Бјернсон 

Београд: Алма, 2017. 

  

26. МИСТЕРИЈЕ 

Кнут Хамсун 

Београд: Алма, 2016. 

  

27. МЕРИ: РОМАН О СТАРОМ ЏОКЕЈУ 

Иван Сергејевич Шмељов  

Београд: Алма, 2018. 

  

28. АЛЕНОВА КЛЕШТА 

Иван Милошчин Стојан 

Београд: Отворена књига, 2016. 

  

29. ДОДИР 

Ненад Шакота 

Београд: Отворена књига, 2018. 

  

30. ПРАЗНИК ЗВЕРИ:  НЕЗВАНИ ГОСТ 

Зоран Петровић 

Београд: Отворена књига, 2018. 

  

31. ПРАЗНИК ЗВЕРИ:  ЖЕТЕОЦИ 

Зоран Петровић 

Београд: Отворена књига, 2017. 

  

32. СВЕТИОНИЧАР: ПРИТАЈЕНО ЗЛО 

Младен Ђорђевић 

Београд: Отворена књига, 2018. 

  

33. СВЕТИОНИЧАР: ВЕСНИЦИ ОЛУЈЕ 

Младен Ђорђевић 

Београд: Отворена књига, 2017. 

  

34. ЖЕНСКА СТРАЖА 

Дијана Ђорђевић 

Београд: Отворена књига, 2018. 

  

35. ЗОВ КРВИ 

Милена Стојановић 

Београд: Отворена књига, 2017. 

  

36. ГОСПОЂА БЕРГ 

Соледад Пуертолас 

Београд: Штрик, 2017. 

 

  



37. ЈЕДНОСТАВНА ЗАДОВОЉСТВА 

Џејн Боулс 

Београд: Штрик, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Miodrag Majić: VEŠTINA PISANJA PRVOSTEPENE KRIVIČNE PRESUDE: 

Priručnik za krivične sudije i pripremu praktičnog dela pravosudnog ispita / Beograd: 

Službeni glasnik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/вештина-писања-првостепене-кривичне-

пресуде 

 

Priručnik i dalje predstavlja jedino delo na domaćem tržištu koje sistematski obrađuje oblast 

pisanja prvostepene krivične presude. Sedmo dopunjeno izdanje priručnika Veština pisanja 

prvostepene krivične presude sadrži dopunu u vidu primera izreke presude kojom je izrečena 

kazna doživotnog zatvora. Reč je o novoj krivičnoj sankciji u našem krivičnopravnom sistemu 

i smatrali smo da je u tom smislu potrebno dopuniti postojeći materijal. 

 

„Reč je pre svega o dragocenom vodiču koji je proizašao iz dugogodišnjeg profesionalnog 

iskustva autora kao sudije krivičara, koji se ’dokazivao’ najpre u prvostepenom, a poslednjih 

nekoliko godina i u žalbenom postupku. Ovaj priručnik će zato biti od velike pomoći mladim 

koleginicama i kolegama koji su zakoračili u oblast praktične primene materijalnog i 

procesnog krivičnog prava, čiji završni, a ujedno i najviši izraz predstavlja izrada prvostepene 

presude.ˮ 

 

Iz Uvodne reči dr Vesne Ilić Prelić, sudije Ustavnog suda, i prof. dr Gorana P. Ilića, profesora 

Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

 

 

 

2. Salman Ruždi: TLO POD NJEGOVIM NOGAMA / Beograd: Vulkan izdavaštvo, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.vulkani.rs/7b323171-a890-4889-b4a9-70c33613df04/TLO-POD-NJENIM-

NOGAMA.aspx 

 

Teško je govoriti o lepoti sveta kad čovek izgubi vid, patnja je pevati hvalospeve muzici kada 

vas izda bubna opna. Tako je i teško pisati o ljubavi, još teže pisati sa ljubavlju, kad vam je 

slomljeno srce. 

 

Ovo je priča o Vini Apsari, voljenoj pevačici božanstvenog glasa, koja je nestala nakon 

zemljotresa u Meksiku. O Ormusu Kami, njenom vernom ljubavniku, koji je pronalazi, gubi, 

traži, iznova i iznova, kroz melodičan splet života. I na kraju, ovo je priča o Raiju, odanom 

fotografu koji je voleo Vinu otkad zna za sebe, iz prikrajka, uvek čekajući na njen znak. 

 

Izvanredna po svojoj višestrukoj složenosti i zamršenom spletu hinduističke i starogrčke 

mitologije, ovo je parabola o svima nama, rastrzanim između povezanosti sa korenima i 

čvrstim tlom pod nogama i potrebe da pređemo granice i iskusimo potpunu slobodu.  

 

 

 



3. Umberto Eko: IZ MINIMALNOG DNEVNIKA / Beograd: Vulkan izdavaštvo, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.vulkani.rs/p/4044/IZ-MINIMALNOG-DNEVNIKA 

 

Godine 1959, u književnom časopisu Veri, Eko je počeo da objavljuje mesečnu kolumnu koju 

je, podstaknut razboritošću koliko i skromnošću, nazvao Minimalni dnevnik. U publikaciju 

koja je obilovala lingvističkim eksperimentima neoavangarde i impresivnim esejima, ubacivao 

je stranice nesputanih razmišljanja o raznim temama. 

 

Virtuoz parodije u ovoj ekstravagantnoj i iskrenoj zbirci razvija čitavu paletu svog neiscrpnog 

talenta. Prepoznatljivim humorom i delikatnom satirom preispituje modu, rituale, kodekse i 

običaje svojih savremenika – iza originalnih i neobičnih ideja i tema, krije se pravi moralista 

koji oštrim perom otkriva i napada ono što je trulo našem društvu. 

 

 

 

4. Miodrag Majić: DECA ZLA / Beograd: Vulkan izdavaštvo, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/136579_deca_zla_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

„Izvanredno ispričana priča sa znalački raspoređenim zamkama i nepredvidivim rešenjem na 

samom kraju. Odlično napisan triler.ˮ 

 

Siniša Pavić 

 

„Dobili smo krimi-roman u čistom obliku, uporediv sa najboljim primerima ovog žanra, 

uzbudljiv po priči koju predstavlja, živopisan po junacima i preokretima s kojima se 

suočavamo, upečatljiv po vremenu koje je blisko i s kojim delimo mnogo zajedničkih 

iskustava.ˮ 

 

Gojko Božović 

 

Preuzeto sa sajta: https://citymagazine.rs/kultura/knjige/prikaz-romana-deca-zla/ 

 

Pre desetak dana u Beogradu je održana promocija zbirke priča „BalkaNoirˮ (za sada dostupna 

samo na grčkom jeziku) u kojoj se nalazi dvadeset i jedna priča isto toliko pisaca iz sedam 

evropskih zemalja (a sa, kako naslov ukazuje, akcentom na Balkan). Tokom te prijatne večeri 

(na kojoj sam, kao autor jedne od uvrštenih priča, učestvovao i ja) konstantovano je da 

kriminalistički romani regionalnih pisaca poseduju potencijal, ali da je za scenu veoma bitno 

da se pojavi još autora sa kvalitetnim delima ovog žanra. Te iste večeri dobio sam preporuku 

da pročitam novi domaći kriminalistički roman, prvenac Miodraga Majića, i to od osobe koja 

veoma pažljivo i pasionirano prati domaću krimi ponudu. Zaintrigiran, potražio sam ovo sveže 

Vulkanovo izdanje i moram priznati da se nisam pokajao i razočarao. Miodrag Majić je u Deci 



zla definitivno pokazao da zna koji su sastojci potrebni za roman kriminalističkog žanra, 

istovremeno se postaravši da svoju priču oboji lokalnim bojama i učini je autentično srpskom. 

 

Naravno, kao Oslo Jua Nesbea ili Los Anđeles Rejmonda Čendlera, Majićev Beograd nije dat 

u posve realističnom ključu. Radi što efektnijeg zapleta naglašeno je i potencirano ono što i 

treba da bude naglašeno i potencirano u jednoj krimi-misteriji. Naime Beograd iz Dece zla je 

grad greha, ogrezao u kriminal i korupciju. Roman Deca zla jeste fikcija (i dobro je da je tako, 

pošto su romani ovog žanra obično najbolji kada pisac može da pusti mašti na volju i 

„demonskom psuˮ u sebi dozvoli da zalaje što je glasnije moguće), mada se na njegovim 

stranicama, što je podjednako važno, obrisi naše stvarnosti s lakoćom mogu prepoznati. Majić 

je, uostalom, sudija Apelacionog suda u Beogradu i doktor krivičnog prava specijalizovan za 

međunarodno-krivičnopravnu oblast, čovek iz vlastitog iskustva zna kakva je situacija u 

sudstvu i državi. On već desetak godina na svom blogu redovno objavljuje tekstove o 

korupciji, nepotizmu i političkim pritiscima u pravosuđu, pa se dosta toga prelilo i u njegov 

prvenac. Gradska vlast i pravosuđe su posebno na udaru, kao i sprega političkog vrha i crkve, 

sve to upotpunjeno ratnim zločinima i trafikingom. 

 

Pisac kriminalističkog romana/priče mora da se pobrine za dva ključna sastojka kako bi 

poentirao. Kao prvo i osnovno, priča mora biti konstruisana tako da „uvuče čitaocaˮ, ponudi 

obilje uzbuđenja i preokreta. Stil tu nije uvek presudan, mada se i osnovni kriterijumi i po tom 

pitanju moraju zadovoljiti. Majić ume da postavi, razvije i zaokruži priču. Realnost je u Deci 

zla početna inspiracija za veoma maštovitu i uzbudljivu kriminalističku pripovest o 

nastojanjima jednog beogradskog advokata da spere ljagu sa svoga imena i pronađe ubicu koji 

u odsečenim šakama svojih žrtava ostavlja misteriozne zlatne novčiće. Majiću je ovo prvi 

roman pa mu nedostaje još pripovedačkog iskustva, ali u zanatskom smislu Deca zla sasvim su 

zadovoljavajuća – Majić savim dobro piše, i uz malo prakse i dobrog uređivačkog vođstva 

sasvim lako može da dosegne standard koji krasi najpopularnija dela ovog žanra u svetskim 

okvirima. U okvirima domaće ponude, Majić već sa prvim romanom pripada „gornjem domuˮ 

srpske krimi ponude. Njegov prvi adut je centralna misterija koja seže u prošlost, u vreme rata 

u Bosni i Hercegovini. Ako se tome doda živopisni uvid u rad srpskog pravosuđa i advokata 

(kako onih poštenih, tako i korumpiranih) te natprirodne elemente koje roman sadrži 

(neuobičajeni za ovu vrstu štiva, pa je dobro što se sa njima nije preteralo), Deca zla 

isporučuju narativ u kome napetosti ne manjka. 

 

Drugi bitni sastojak kriminalističkog romana je ubedljiv protagonista. Majićev advokat Nikola 

Bobić je čudna zverka. Moralni kompas mu je uglavnom na mestu, ali ga muče razni problemi 

– uglavnom u vezi sa samoubistvom oca koje se dogodilo kada je Bobić bio dečak. Uz to, 

Bobić poseduje sposobnost da vidi ono što je većini drugih van čulnog domašaja, između 

ostalog i aure ljudi koji ga okružuju (na ovu kartu Majić ne igra često, verovatno svestan da bi 

paranormalne moći glavnog protagoniste pomerile roman van okvira kriminalističkog žanra). 

Roman je tako koncipiran da savim lako može postati deo budućeg serijala. Uz to, Deca zla 

donosi jasnu kritiku vlasti – kako one ranije, miloševićevske, tako i ove trenutne, vučićevske. 

Ovo Majićevom prvencu daje dozu kontroverze koja, rekao bih, samo može da koristi, i da 

privuče čitaoce koji možda ne bi ni znali za ovaj roman da nije pokrenuta priča o njegovom 

političkom podtekstu. Na Vulkanovom sajtu stoji podatak da je prvi tiraž od 2000 primeraka 

već rasprodat, što sasvim jasno ukazuje da interesovanje za ovu knjigu postoji. Sada kada sam 

je pročitao, jasno mi je i zbog čega. 

 

                                                                                             Đorđe Bajić, 9. april 2019.  

 

 

 



5. Dragana Marković: LJUBA POPOVIĆ – PREČNIKOM DUŠE / Beograd: Službeni 

glasnik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/љуба-поповић-–-

пречником-душе 

 

U ovoj intimnoj knjizi, Ljuba [...] teži da se otvori bez zazora. 

 

Čovek umetnosti i budućnosti, srcem Jugosloven, izborom Parižanin, pažljivi posmatrač 

dešavanja koja potresaju planetu – posebno njegovu domovinu, on je neumorni istraživač 

svojih strasti i svojih protivurečnosti. Vrhunski poznavalac umetnosti, čitanja, kulture, filma, 

fudbala, sebe doživljava kao „sunđerˮ koji upija sve što vidi. 

 

Bilo da je reč o njegovoj ličnoj priči, uslovnoj predrasudi prema savremenoj umetnosti ili 

osećanjima, stvara se utisak da se prati mentalni proces koji se ostvaruje u ateljeu, od prvog 

poteza četkice do završene slike. 

 

(Philippe Curval) 

 

– Nagrada ULUPUDS-a u kategoriji umetnički dokument na 64. Međunarodnom sajmu knjiga 

u Beogradu. 

 

 

 


