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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:  
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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 
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69/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Албанији, Слободана Вукчевића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 70/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону, Марка Ђурића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2021   

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Арапској Републици Египат, Југослава Вукадиновића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 80/2021 

 

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

бр. 76/2021   

 

Закон о допуни Закона о Високом савету судства, Службени гласник Републике Србије 

бр. 76/2021   

 

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

гласник Републике Србије бр. 83/2021  

 

Одлука о изменама Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за 

одбрану, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2021 

 

Одлука о оснивању Савета за праћење система бесплатне правне помоћи и бесплатне 

правне подршке, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за успостављање АПИ и 

ПНР система у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2021 

 

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

Србије бр. 67/2021 

 

Одлука о избору председника судова, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

Одлука о образовању Одбора за организацију састанка на високом нивоу посвећеном 

обележавању 60. годишњице Покрета несврстаних земаља, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2021 

 



Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Етичког одбора Државног већа 

тужилаца, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

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

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2021 

 

Одлука о избору Републичког јавног тужиоца, Загорке Доловац, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2021 

 

Одлука о избору председника судова, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Националног координационог тела за 

спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању националног 

координатора за спречавање и борбу против тероризма, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2021 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 45. став 1. 

Закона о војсци Србије (Службени гласник РС, број 116/07), у делу који гласи: 

„независно од прописаних услова у погледу година живота”, није у сагласности с 

Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

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

Србије бр. 76/2021   

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2021 

 

Правилник о садржају и начину вођења евиденције организација у дијаспори и 

евиденције организација Срба у региону, Службени гласник Републике Србије бр. 

70/2021 

 

Правилник о условима и поступку додељивања националних признања у области 

односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Александра Ребића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 69/2021 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове 

републичких органа, Дејана Матића, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2021 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Катарине Зрилић, Службени гласник Републике Србије бр. 

83/2021 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Дејана Закића, Службени гласник Републике Србије бр. 

83/2021 

 

Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 

2021. до 2025. године, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2021 

 



Стратегија за борбу против ширења оружја за масовно уништење за период од 2021. до 

2025. године, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2021   

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства иностраних послова Републике Пољске о унапређењу билатералне 

сарадње, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2021 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и 

Владе Доминиканске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених 

пасоша, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2021 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Републике 

Белорусије о изручењу, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 12/2021 

     

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о образовању Радне групе за имплементацију електронске управе у органе, 

службе и управе Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 35/2021 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о уређењу тржишта пољопривредних производа, Службени гласник Републике 

Србије бр. 67/2021 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 71/2021 

 

Закон о Попису пољопривреде 2023., Службени гласник Републике Србије бр. 76/2021   

 

Закон о утврђивању 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. 

76/2021   

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета 

услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години који се 

реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 67/2021 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих 

материја у ваздух из постројења за сагоревање, Службени гласник Републике Србије бр. 

67/2021 

 



Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и 

начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном 

облику, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

Уредба о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у 

државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2021 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у 

Сремској Митровици, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2021   

 

Уредба о проглашењу Споменика природе „Ковачевића пећина”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 75/2021   

 

Уредба о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Тителски 

брег”, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2021   

 

Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева 

за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 77/2021   

 

Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање 

манифестације под називом „Михољски сусрети лета”, Службени гласник Републике 

Србије бр. 77/2021   

 

Уредба о проглашењу Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 77/2021   

 

Уредба о изменама Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови 

отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 

производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 

обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин 

обрачунавања и плаћања накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2021   

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим 

предузећима за набавку опреме у 2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

79/2021 

 

Уредба о оперативним резервама деривата нафте, угља и других енергената, Службени 

гласник Републике Србије бр. 79/2021 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву, 

Службени гласник Републике Србије бр. 79/2021 

 

Уредба о утврђивању вредности ископане минералне сировине или других геолошких 

ресурса без потребних одобрења, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2021  

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих 

материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 83/2021  



  

Уредба о измени Уредбе о платама полицијских службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2021  

 

Уредба о проглашењу предела изузетних одлика „Маљен”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2021  

 

Одлука о образовању Савета за давање предлога и мишљења у вези са радом 

термоелектрана и заменских капацитета из свих извора енергије до 2050. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за 

пренос електичне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2021 

 

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2021 

 

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. 74/2021 

 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене за 

реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 75/2021   

 

Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће 

спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2022. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 75/2021   

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Националне коалиције за смањење енергетског 

сиромаштва, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2021   

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку 

унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 78/2021   

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Интегрисаног националног енергетског и 

климатског плана Републике Србије за период од 2021. године до 2030. године са 

пројекцијама до 2050. године на животну средину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 79/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за 

утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 67/2021 

 

Правилник о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне 

инфраструктуре, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2021 

 



Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних 

улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2021 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и 

мешовитог порекла за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2021 

 

Правилник о техничким условима и одржавању железничке телекомуникационе мреже, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2021 

 

Правилник о утврђивању захтева за коришћење ваздушног простора и оперативним 

процедурама у вези са навигацијом заснованом на могућностима ваздухоплова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2021 

 

Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге 

документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског 

евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и 

начину примене стандарда електронског фактурисања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 69/2021 

 

Правилник о начину поступања Централног информационог посредника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског 

порекла за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

Правилник о спровођењу одредаба Закона о дигиталној имовини које се односе на 

давање дозволе за пружање услуга повезаних с дигиталним токенима и сагласности 

Комисије за хартије од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

Правилник о начину израчунавања минималног капитала и извештавању о минималном 

капиталу пружаоца услуга повезаних с дигиталним токенима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2021 

 

Правилник о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица 

коришћењем средстава електронске комуникације, Службени гласник Републике Србије 

бр. 69/2021 

 

Правилник о спречавању злоупотреба на тржишту дигиталних токена, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

Правилник о белом папиру и накнадном белом папиру који се односе на дигиталне 

токене, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних 

поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 70/2021 

 

Правилник о ближим условима и поступку додељивања средстава за суфинансирање 

пројеката, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2021 

 



Правилник о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји 

нафте, деривата нафте, биогорива, биотечности, компримованог природног гаса, 

утечњеног природног гаса и водоника, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2021 

 

Правилник о допуни Правилника о условима, критеријумима и садржини пројеката за 

све врсте геолошких истраживања, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности 

друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2021 

 

Правилник о изменама Правилника о царинским обележјима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције 

у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и 

производа рибарства, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о условима за пружање услуге 

квалификоване електронске доставе и садржају потврде о пријему и достави 

електронске поруке, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

Правилник о изгледу и садржини знака забране продаје и служења алкохолних пића 

деци или малолетницима и знака штетности прекомерне употребе пића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

Правилник о измени Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора 

путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини 

захтева за издавање и обнављање лиценце, као и условима и начину издавања свечане 

форме лиценце, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

Правилник о изменама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за 

берзе, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2021   

 

Правилник о изменама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за 

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 75/2021   

 

Правилник о изменама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за 

брокерско-дилерска друштва, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2021   

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 

2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2021   

 

Правилник о допуни Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања 

опасног отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2021   

 

Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења 

за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса, Службени 

гласник Републике Србије бр. 77/2021   

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање 

сертификата аеродрома, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2021   



 

Правилник о изменама и допуни Правилника о општим условима за обављање 

делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2021   

 

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или 

спровођење одређених поступака, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2021 

 

Правилник о изменама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја 

о отпаду са упутством за његово попуњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 

79/2021 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2021 

 

Правилник о допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2021  

 

Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој 

руралне јавне инфраструктуре, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2021  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за расподелу и коришћење 

средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 85/2021  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за безбедност 

од пожара и експлозиjа постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о 

ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 85/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за безбедност 

од пожара и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом, Службени 

гласник Републике Србије бр. 85/2021 

 

Упутство о координацији трагања и спасавања на водним путевима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 84/2021  

  

Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног 

саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2021 

  

Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021–2025. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2021 

 

Акциони план за спровођење Стратегије државног власништва и управљања 

привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 

2027. године, у периоду од 2021. до 2023. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 68/2021 

 

Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике 

Србије за период од 2021. до 2023. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

79/2021 



 

Програм реформе управљања јавним финансијама за период 2021–2025. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 70/2021 

 

Финансијски извештаји Народне банке Србије за годину завршену 31. децембра 2020. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2021   

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Сингапур о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и 

спречавању пореске евазије и избегавања, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2021 

 

Закон о потврђивању Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе 

Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, 

Заједничке декларације у вези са трилатералним приступом правилима о пореклу и 

Заједничке декларације о вези између Протокола о Ирској/Северној Ирској и Споразума 

о партнерству, трговини и сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 13/2021 

 

Закон о потврђивању Уговора о кредиту бр. CRS 1020 01 Y између Француске агенције 

за развој и Републике Србије за реализацију Програма урбане средине отпорне на 

климатске промене, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

13/2021 

 

Закон о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1015 02 Д између Француске агенције 

за развој и Републике Србије за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији 

Фаза 1, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2021 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програмски зајам за развојне политике за 

ефикасност јавног сектора и зелени опоравак) између Републике Србије и Међународне 

банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 13/2021 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора реке 

Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и 

Међународне банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 13/2021 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације железничког сектора 

у Србији применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и 

Међународне банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 13/2021 

 

Закон о потврђивању Финансијског уговора Гасни интерконектор Ниш–Димитровград–

Бугарска (граница) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2021 

 

Закон о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. 0020008959 који се односи на 

необезбеђени зајам до износа од 431.685.732,79 евра уз гаранцију UKEF у циљу 

финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који 



послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног 

друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног 

коридора ауто-пута Е-761 деонице Појате–Прељина (Моравски коридор) између 

Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко 

Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агента и 

JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Аранжера и JPMORGAN 

CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитног зајмодавца, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2021 

 

Закон о потврђивању Уговора о зајму Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу, између 

Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 14/2021 

 

Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике 

Србије број 1 из 2021. године о измени и допуни Протокола Б уз Споразум о слободној 

трговини између држава EFTA и Републике Србије у вези са дефиницијом појма 

„производи са пореклом” и методама административне сарадње, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 14/2021 

 

Закон о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између 

Републике Србије и Исланда, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 14/2021 

 

Закон о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између 

Републике Србије и Швајцарске Конфедерације, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 14/2021 

 

Закон о потврђивању измена и допуна 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 

Царинске конвенције о међународном превозу робе на основу исправе за МДП (Карнета 

TIR) (Конвенција TIR, 1975), Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 14/2021 

 

Закон о потврђивању Финансијског уговора COVID-19 подршка Влади Србије за мала и 

средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације између Европске 

инвестиционе банке и Републике Србије, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 15/2021 

  

Меморандум о разумевању између Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Републике Србије и Министарства за дигиталну управу Републике 

Грчке о смањењу међународних тарифа за роминг електронских комуникационих 

услуга, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2021 

 

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним 

железничким превозима (COTIF), који су наведени у ATMF Прилогу А Додатка Г – 

правила за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (Уредба ЕСМ), 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2021 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о слободној трговини између 

Републике Србије, с једне стране и Евроазијске економске уније и њених држава 

чланица, с друге стране, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 12/2021 

 



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и 

Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и реконструкцији путних 

међудржавних мостова између Републике Србије и Босне и Херцеговине, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2021 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за председавање Аутономне 

Покрајине Војводине Радном заједницом Подунавских регија 2021–2022. године, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о покретању процеса израде нацрта Плана 

развоја Аутономне Покрајине Војводине 2021–2027, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 34/2021 

 

Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака „Најбоље из 

Војводине”, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2021 

 

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на 

територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2021. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2021 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Правилник о допунама Правилника о начину и поступку преноса неутрошених 

буџетских средстава Града Београда на рачун извршења буџета Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 62/2021 

 

Решење о измени Решења о одређивању локација за формирање трансфер-станица са 

центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на територији 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 62/2021 

 

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Београда за 2021. годину, Службени лист Града Београда бр. 62/2021 

 

План места за постављање средстава за оглашавање на јавној површини II фаза, 

Службени лист Града Београда бр. 60/2021 

 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 

радних места у државним органима, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2021 

 

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

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 



Уредба о измени и допуни Уредбе о Плану мреже здравствених установа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

Уредба о измени Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

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

Републике Србије бр. 74/2021 

 

Уредба о начину чувања, узорковања, складиштења и уништавања одузетих 

психоактивних контролисаних супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 

79/2021 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих 

„Моја прва плата”, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2021 

  

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за сузбијање насиља у породици, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2021 

 

Одлука о допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање 

података у евиденцијама у области рада, Службени гласник Републике Србије бр. 

74/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 75/2021   

 

Правилник о ближим техничким условима успостављања и вођења Социјалне карте, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2021 

 

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, Службени 

гласник Републике Србије бр. 70/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске 

здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене 

заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2021 

 

Правилник о измени Правилника о Номенклатури здравствених услуга на примарном 

нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и начину вршења 

процене здравствених технологија, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2021   

 

Правилник о допунама Правилника о Номенклатури здравствених услуга на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 77/2021   

 

Правилник о изменама Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из 

обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2021. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 79/2021 

 

Правилник о ближим условима за образовање центра за ментално здравље у заједници, 

Службени гласник Републике Србије бр. 85/2021 

 



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. 69/2021 

 

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

из држава са посебним ризиком од заразне болести COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2021 

 

Наредба о изменама Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време 

неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19, 

Службени гласник Републике Србије бр. 70/2021 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у јуну 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

67/2021 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у јулу 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

79/2021 

 

Анекс Посебног колективног уговора за полицијске службенике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2021 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних 

послова Републике Србије и Министарства спољних послова и међународне сарадње 

Републике Италије о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и 

административно-техничког особља, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 15/2021 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о студентском организовању, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2021 

 

Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 67/2021 

 

Закон о изменама Закона о култури, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2021   

 

Закон о измени Закона о библиотечко-информационој делатности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2021   

  

Уредба о изменама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним 

наградама, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2021 

 

Одлука о измени Oдлуке о оснивању Универзитета одбране у Београду, Службени 

гласник Републике Србије бр. 77/2021   



 

Одлука о оснивању Образовно-научног центра за промоцију педагошких наука, 

Службени гласник Републике Србије бр. 79/2021 

 

Одлука о утврђивању индустријског објекта „Стара црепана и циглана” – Terra у 

Кикинди за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2021 

 

Одлука о утврђивању мера заштите, границе заштићене околине и мера заштите 

заштићене околине Старе куће породице Жујовић у Неменикућама, непокретног 

културног добра, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2021 

 

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

програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају 

из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република 

Србија у школској 2021/2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2021  

 

Правилник о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-

образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције 

и издавању јавних исправа у основној школи, Службени гласник Републике Србије бр. 

85/2021 

 

Правилник о посебном програму образовања и васпитања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 85/2021 

 

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

Србије бр. 67, 69, 74, 77, 79/2021 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум између Владе Републике Србије и Владе Свердловске области (Руска 

Федерација) о сарадњи у области развоја технологија и иновација, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 14/2021 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола за измену и допуну Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научној и 

технолошкој сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

12/2021 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Републике Србије 

и Републике Португала у области образовања, науке, технологије, културе, спорта и 

омладине, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за јун 2021. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 70/2021 

 

Индекси потрошачких цена за јул 2021. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 80/2021 

 

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

запосленом, за мај 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2021   

 

Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 

2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2021   

 

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

запосленом, за јун 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2021  

 

Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању 

потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 83/2021  

 

Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању 

потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2020 – јун 2021. године у односу 

на период јул 2019 – јун 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2021  

 

 

Службени лист Града Београда  
 

Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2021. године, Службени лист Града 

Београда бр. 62/2021 
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1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 
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3. НАША МЕСТА: часопис за локалну самоуправу 

4. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 
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4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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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 риболову, донет 27. маја 1911. године, Београд, 1911. 
2. Уредба о насељавању у новоослобођеним и присаједињеним 

областима Краљевине Србије, донета 20. фебруара 1914. године, 
Београд, 1914. 
 
 

 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Нови Сад: Paragraf Lex, 2020. 

  

2. ДОБА ЦАРСТВА: 1875–1914 

Ерик Хобсбаум 

Београд: Архипелаг, 2019 

  

3. ТРЕНУТАК СЛОБОДЕ: ХАЈЛИГЕНБЕРШКИ РУКОПИС: ИСТОРИЈА 

БЕСТИЈАЛНОСТИ: I  

Јенс Бјернебуе 

Београд: Дерета, 2017. 

  

4. ТИШИНА: АНТИРОМАН И АПСОЛУТНО ПОСЛЕДЊИ ПРОТОКОЛ: 

ИСТОРИЈА БЕСТИЈАЛНОСТИ: III 

Јенс Бјернебуе 

Београд: Дерета, 2019. 

  

5. БАЛКАН И МЕДИТЕРАН: КУЛТУРНИ ТРАНСФЕР И ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА 

У СРЕДЊОВЕКОВНО И РАНО МОДЕРНО ДОБА 

Јелена Ердељан 

Београд: Evoluta, 2019. 

  

6. ЦАРСКА РУСИЈА: ОД XVII ДО ПОЧЕТКА XX ВЕКА:  

ИСТОРИЈА РУСИЈЕ: КЊИГА 2. 

Татјана Черникова; Јарослав Вишњаков 

Београд: Evoluta, 2019. 

  

7. ИСТИНЕ ОД КОЈИХ БЕЖИМО: МАКСИМЕ И РЕФЛЕКСИЈЕ 

Франсоа де Ларошфуко 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

8. АНТИХРИСТ: ПРОКЛЕТО ХРИШЋАНСТВО 

Фридрих Ниче 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

9. СУТОН ИДОЛА ИЛИ КАКО ФИЛОЗОФИРАТИ ЧЕКИЋЕМ 

Фридрих Ниче 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

10. СЕРВИС – ЧИШЋЕЊЕ ОРГАНИЗМА 

Милован Милошевић 

Београд: Admiral books: Makart, 2019. 

  

11. АГАПЕ 5: АНТОЛОГИЈА 

Александар Гајшек 

Београд: Агапе књига, 2019. 

  

12. ОДЛОМЦИ ИЗ ВИНОМ ИСФЛЕКАНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ: НЕОБЈАВЉЕНЕ ПРИЧЕ 

И ЕСЕЈИ ОД 1944. ДО 1994. 

Чарлс Буковски 

Београд: Алгоритам, 2019. 

  

 



13. ЗВОНО НЕ ЗВОНИ НИ ЗА КИМ 

Чарлс Буковски 

Београд: Алгоритам, 2019. 

  

14. РАПТУС 

Светослав Нахум 

Београд: Архипелаг, 2019. 

  

15. ОТКАКО САМ КУПИЛА ЛАБУДА 

Тања Ступар Трифуновић 

Београд: Архипелаг, 2020. 

  

16. ДОСИЈЕ МАСЛАЧАК 

Ратко Дангубић 

Београд: Архипелаг, 2020. 

  

17. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ГРАЂАНИНА 

Ђорђе Бобић 

Београд: Архипелаг, 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Slobodan Reljić: SRPSKO PRAVOSLAVLJE / Beograd: Laguna, 2020. 

 

 

Pouzdan vodič kroz pravoslavni hram, istoriju srpske crkve i osobenosti pravoslavne vere 

 

Pregledna, sistematična i bogato ilustrovana monografija o pravoslavnoj veri kod Srba 

približiće i vernicima i laicima, i posvećenima i inovercima, sve posebnosti, običaje i dogme 

pravoslavne vere u istorijskoj perspektivi, kao i složenu strukturu i simboliku sprske crkve. 

 

U svega petnaest poglavlja u ovoj knjizi raščlanjuje se i objašnjava sve ono o čemu čitalac 

možda površno ili nedovoljno zna, između ostalog: 

 

• Hrišćanstvo uopšte, Isus iz Nazareta i pravoslavna crkva u svetu 

• Kratka istorija Srpske pravoslavne crkve 

• Osvećena mesta za bogosluženje 

• Ikone 

• Liturgija 

• Bogoslužbena lica 

• Monaštvo 

• Svete tajne 

• Molitvoslovlja 

• Post 

• Slava 

• Crkveni praznici 

• Srpski svetitelji 

• Srpski arhiepiskopi i patrijarsi 

 

Ovaj jedinstveni, pouzdani vodič kroz pravoslavni hram, njegove delove i utvari, kroz povest i 

odlike najstarije srpske institucije, jezgrovito a obuhvatno sumira izvore, doktrinu i osobenosti 

srpskog pravoslavlja. 

 

 

 

2. Marko Aleksić: SRPSKE ZEMLJE PRE NEMANJIĆA: OD 7. DO 10. VEKA / 

Beograd: Laguna, 2020. 

 

 

Sveobuhvatna i živopisna priča o počecima srpske istorije 

 

Srpske zemlje pre Nemanjića naučno su delo koje se čita kao istorijska lektira, jedinstven izvor 

znanja o vremenu koje prethodi slavi Nemanjića, knjiga koja uspostavlja nov pristup u 

traganju za otkrićima iz trinaest vekova duge istorije Srba. 

 

Razdoblje od 7. do 10. veka predstavlja najzamagljenija stoleća srpske prošlosti. U to vreme 

na ruševinama antičkog sveta izrastaju temelji Evrope kakvu danas poznajemo i prelamaju se 

ključni događaji za njenu istoriju, a na našim prostorima rađa se jedan sasvim nov svet. 

Slovenska plemena se šire i kreću ka jugoistoku Evrope, a među njima se vrlo rano izdvaja 

ime Srba. Naši preci otpočeli su epsko putovanje od reke Labe na istoku današnje Nemačke 



koje se posle više od 1500 kilometara završilo u okolini Soluna, da bi se zatim trajno naselili 

na Balkanu. 

 

Prvi put jedna knjiga jezikom istorijske i arheološke nauke studiozno i uzbudljivo priča priču o 

tom putovanju. Koristeći arhivske pisane izvore kao i nova arheološka istraživanja, ona govori 

o prvom po imenu poznatom srpskom knezu Dervanu i zemlji Bojki, nastanku titule župana, 

drevnim slovenskim naseljima sa ostacima paganskih hramova. Knjiga sadrži izuzetno važna 

otkrića poput postojanja vladarske palate na tlu Srbije iz 8. veka, koja predstavlja najraniju 

poznatu takvu građevinu u slovenskom svetu, ili više crkava znatno starijih od Raške 

episkopije, što pokazuje da su Srbi prihvatili hrišćanstvo ranije nego što se to do sada verovalo 

i da su se tu nalazili prvi poznati hrišćanski hramovi među Slovenima. Izdanje je obogaćeno 

istorijskim kartama i ilustracijama značajnih arheoloških nalaza, građevina, utvrđenja i naselja 

najstarije srpske države. 

 

 

 

3. Erik Hobsbaum: DOBA CARSTVA: 1875–1914 / Beograd: Arhipelag, 2019. 

 

 

Kapitalna istoriografska studija Erika Hobsbauma Doba carstva 1875–1914 jedno je od 

ključnih istoriografskih dela modernih vremena. 

Ova velika sinteza, pisana uzbudljivo i zanosno, u jedinstvu obilja činjenica i lucidnih 

interpretacija, predstavlja istoriju Evrope i sveta u doba velikih imperija poslednjih decenija 

XIX i prvih decenija XX veka. 

Hobsbaum briljantno slika jednu epohu, njenu politiku i društvo, ekonomiju i kulturu, u 

godinama i decenijama pre nego što će jedna moćna civilizacija zaplivati u užasima Prvog 

svetskog rata i tako postati „jučerašnji svet”. 

Slika tog „jučerašnjeg sveta” u rukama vrhunskog istoričara kao što je Hobsbaum postaje 

dragoceno svedočanstvo za današnje vreme i za sva vremena. 

 

 

 

4. Žan-Mari Robin: BIVANJE U PRISUSTVU DRUGOG: GEŠTALT TERAPIJA KAO 

SITUACIJA / Novi Sad: Psihopolis institut, 2020. 

 

Žan-Mari Robin je jedan od najistaknutijih savremenih geštalt psihoterapeuta i didaktičara. 

Knjiga predstavlja zbornik eseja i transkripcija sa predavanja ovog enciklopedijski 

obrazovanog autora, u kojoj su objedinjeni njegovi tekstovi objavljeni u knjigama Pojaviti se 

kao okolnost za drugoga i Društvena promena počinje udvoje sa nekoliko novih poglavlja. Za 

ovo prvo srpsko izdanje autor je napisao i predgovor, a stručni recenzent je Ivana Vidaković, 

dr sci. 

 

Knjiga je namenjena edukantima i geštalt terapeutima, ali i psihoterapeutima drugih 

orijentacija i čitaocima zainteresovanim za fenomenološki ili estetski pristup geštalt terapiji. 

Pozivajući se na brojne reference, počev od antičkih filozofa, preko psihoanalitičara, 

fenomenološki orijentisanih filozofa, egzistencijalista, a neprekidno se osvrćući na okolnosti u 

kojima se geštalt terapija razvijala, autor nam nudi mnoštvo informacija sa „posebnim 

upozorenjem” da imaju zadatak da nas navedu na sopstveno autentično promišljanje i doživljaj 

prakse geštalt terapeuta. 

 

Uloga terapeuta se ne ograničava na sam terapijski odnos i razmene u terapijskoj sobi, a Robin 



ukazuje i na povezanost društva i psihoterapije ističući kako psihoterapija i kada se radi u 

intimnosti terapijskog setinga može da doprinese društvenim promenama. Neprekidno nas 

podsećajući i sopstvenim primerom da šta god radio u toku seanse „geštalt terapeut je uvek u 

službi svog klijenta”, te kroz lične primere sa edukacija i seansi, Robin nam se razotkriva kao 

autor, geštalt terapeut i čovek koji sa zaslugom nosi titulu jednog od najvećih živih didaktičara 

i teoretičara geštalt terapije. 

 

Terapija – susret koji omogućava da bivamo u prisustvu drugog 

 Zašto svaki geštalt terapeut pripisuje veliki značaj procesu? 

 Stid – stid koji otkriva i stid koji sakriva 

 Razotkrivanje geštalt terapeuta 

 Terapeutski odnos kao model društvene promene 

 

„Bez upuštanja u kosmičke apstrakcije i zapadanja u individualistički model, Žan-Mari Robin 

uspeva da izgradi teoriju koja obnavlja terapijsku seansu kao scenu jedinstvene i 

nepredvidljive drame ljudskog postojanja.” 

Majkl Vinsent Miler, iz Predgovora 

 

 

 

5. Fredrik Bakman: POSLEDNJA PRILIKA / Beograd: Laguna, 2019. 

 

 

Od autora bestselera Čovek po imenu Uve i Brit-Mari je bila tu 

 

Po čemu želite da vas pamte? 

 

Poslednja prilika duboka je i dirljiva priča koja se događa uoči Božića. Govori nam o 

isprepletenim sudbinama hrabre devojčice koja se bori za svoj život i čoveka koji je izgradio 

globalno poslovno carstvo, ali je usput izgubio svoju porodicu. Prateći njihove sudbine, 

Bakman nam postavlja pitanje: po koju cenu biste iskoristili priliku da ispravite sve greške u 

životu? 

 

Svojim prepoznatljivim humorom, saosećajnošću i šarmom Bakman nas podseća da je život 

dar, i da je najvažnije kako taj dar delimo s onima koje volimo. 

 

„Poslednja prilika će vas možda rasplakati, možda ćete poželeti da je čitate iznova i iznova, a 

sigurno će vas naterati da se zamislite. Ovo je Bakman u svom najboljem izdanju.” 

Winnipeg Free Press 

 

6. Gamal Gitani: KAIRO U 1000 GODINA / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2019. 

 

Javnost je imala sreću i privilegiju da se pisanja knjige o Kairu latio jedan od najboljih 

egipatskih književnika kakav je Gamal el Gitani. Njegovo poznavanje ovog drevnog mesta 

toliko je suptilno da biste komotno mogli vezanih očiju da ga pratite lavirintima grada na Nilu. 



A kada su vam oči otvorene, i dok pratite stranice ovog teksta, učini vam se da se knjiga 

zove Kairo u 1001 noći. Šta je čini takvom? Znanje, ljubav i jezik. 

„Znanje” je toliko suvereno da se čini kako je Gitani jednako star kao i Kairo. 

„Ljubav” je tolika da postanete ljubomorni na grad. 

„Jezik” je kao putovanje kroz svemir: tama koju osvajate svetlošću hiljada zvezda koje vam 

jure u susret. 

Teško je razlučiti da li je Kairo u 1000 godina književno-istorijsko delo, intimna istorija Kaira 

ili pak lična istorija pisca koji je prigrlio i prisvojio grad. 

U dvadeset i dva poglavlja Gitanijevog Kaira nižu se kafedžinice, duvan i nargile, turbani, 

konji, bazari, roblje, džamije i minareti, kuće, piramide, Kairo Nagiba Mahfuza, arabeske i 

ornamentika u građevinarstvu i književnosti i, iznad svega, ljudi. 

Ova knjiga – vodič kroz sve vekove i slojeve Kaira prvobitno je nastala 1997. godine. 

Nadopunjena je i obimnim uvodnim tekstom leta 2007. napisanim posebno za Geopoetikino 

izdanje. 

Vladislav Bajac 

U Kairu u 1000 godina Gitani je zakoračio u civilizacijsku, kulturnu, istorijsku i humanističku 

anatomiju drevne metropole. Dopustivši svakom kamenu i simbolu da progovori o svojoj 

prošlosti i nastanku, pisac na osoben način u sadašnjem vremenu traga za znamenjem koje bi 

moglo da predskaže budućnost ovog grada. 

Gitani je do sada objavio preko deset zbirki kratkih priča i osam romana. Dobio je podsticajnu 

državnu nagradu za mlade pisce (1980), najvažniju panarapsku književnu nagradu – emiratsku 

nagradu „Oveis” (1997), te francuski Orden viteza reda književnosti i umetnosti (1987), a 

francuski prevod njegovog dela Iluminacije 2005. godine dobio je nagradu za najbolji prevod. 

U toku leta 2007. dobio je najznačajnije egipatsko postojeće priznanje – Državnu nagradu za 

zasluge u književnosti. Njegova dela prevedena su na desetak jezika. Ovo je prvo njegovo delo 

prevedeno na srpski. 

Dragana Đorđević 

 

U celoj ovoj priči postoji nešto što nikako ne smemo smetnuti s uma: očuvanje starog Kaira, 

tog izvornog gnezda metropole, odnosi se i na ljude u njemu, a ne samo na kamen i ulice. Kao 

pokušaj u tom pravcu, Kairo u 1000 godina vijuga stazama prošlosti i sadašnjosti ovog grada. 

Na ovo putovanje prvi put ću povesti srpske čitaoce i pokazati im obrise njegovog vremena, 

kako bi mogli i sami da vide ono što je iščezlo, kao i ono što u njemu još istrajava. 

 Gamal Gitani, 

Iz predgovora srpskom 

izdanju, Kairo 2007. 

 



7. Ričard Klajn: CIGARETE SU UZVIŠENE / Beograd: B. Kukić; Čačak: Gradac K, 2019. 

 

 

U ovoj knjizi možete naći šta su o cigaretama i pušenju pisali filozofi, pevali pesnici, uzdisali 

ljubavnici... Oda cigareti i njenom svetom dimu koji nas transcendira u drugo vreme, a 

ponekad i u drugi prostor lepo je oslikana u ovom delu. Kao što Klajn sam piše: „U ovoj knjizi 

se cigareti pridaje izvesno filozofsko dostojanstvo, koje se izvodi iz toga što se ona smatra 

nekakvim simboličkim oruđem, i što joj se priznaju pesnička svojstva svetog ili erotskog 

objekta, snabdevenog magijskim odlikama i činima zavođenja, i okruženog tabuima i dahom 

opasnosti – ona je mejdan nedozvoljenog uživanja, put do transcendentnog i podstrek na 

represiju.“ 

 

8. Gabrijel Garsija Markes: NISAM DOŠAO DA DRŽIM GOVOR / Zrenjanin: Sezam 

Book, 2019. 

 

 

Tekstovi koje je Gabrijel Garsija Markes objedinio u ovoj knjizi napisani su sa namerom da ih 

autor lično pročita u javnosti, pred publikom, a nastajali su praktično tokom celog njegovog 

života, od prvog, koji piše sa šesnaest godina, opraštajući se sa svojim starijim kolegama u 

Sipakiri 1944, sve do onoga koji čita pred Akademijom za jezik i vladarima Španije 2007. 

 

Već u prvim tekstovima jasno je uočljiv otpor mladog kolumbijskog pisca prema govorništvu. 

„Nisam došao da držim govor”, upozorava svoje kolege iz Liceja prvi put kad se popne na 

pozornicu, a istu tu rečenicu autor je izabrao i kao naslov ove knjige. U sledećem tekstu „Kako 

sam počeo da pišem“, koji je pročitao kao već uspešan autor Sto godina samoće, 1970. godine, 

još jednom obaveštava slušaoce o svom otporu prema tom žanru: „Postao sam pisac na isti 

način kao što sam se i popeo na ovu scenu: silom”. U trećem pokušaju, prilikom primanja 

nagrade „Romulo Galjegos”, 1972, govori kako je pristao da uradi „dve stvari koje sam sebi 

obećao da nikad neću uraditi: da primim nagradu i da održim govor”. 

 

Deset godina kasnije Gabrijel Garsija Markes primio je Nobelovu nagradu za književnost i 

našao se pred nezaobilaznim zadatkom da napiše najvažniji govor koji u svom životu može da 

napiše jedan pisac. Rezultat toga je maestralno delo: „Samoća Latinske Amerike”. Od tog 

trenutka ovaj je žanr zauzeo ključno mesto u njegovom životu čuvenog i cenjenog pisca, čije 

su prisustvo i reči bili traženi širom planete. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД ЈУН–АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ 

 

 

1. ПОСЛЕДЊА ПРИЛИКА 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

2. МОМЦИ ИЗ НИКЛА 

Колсон Вајтхед 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

3. УЗНЕМИРЕНИ ЉУДИ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

4. ОСТРВО ПЕЛИКАНА 

Миодраг Мајић 

Београд: Вулкан издаваштво, 2020. 

 

   

5. ЂУБРЕ: КЊИГА СТРАВЕ И УЖАСА 

Марко Видојковић 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

6. ПУТ ДО КУЋЕ СВАКОГ ЈУТРА СВЕ ЈЕ ДУЖИ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

7. ОДАБРАНЕ ПРИЧЕ 

Џон Чивер 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

8. ДОБРО ДОШЛИ У РОУЗИНУ ПРОДАВНИЦУ 

СЛАТКИША ИЗ СНОВА 

Џени Колган 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

9. ДЕЦА ЗЛА 

Миодраг Мајић 

Београд: Вулкан издаваштво, 2019. 

 

   

10.  ЗАМАЛЕК: РОМАН О КИСМЕТУ 

Дејан Тиаго Станковић 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

 

 




