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Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно објављује 
Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном информационо-
документационом и библиотечком фонду. 

Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, 
могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  

Из наше базе која садржи преко 130.000 прописа и преко пола милиона скенираних страна 
службених гласила, за свега неколико минута може се добити како важећи тако и неважећи 
пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као што се може добити и 
телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 

БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 

Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 

Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 

За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  

1. Немањина бр. 22-26,
телефон: 3616-296,  363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104

 или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 

Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења 
       (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 

Технички уредник: Јелена Васиљевић, орг.пријема и евиденције захтева корисника 
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  Лепосава Милановић, оператер припреме података  
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Коректор:   Јелена Васиљевић 
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Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о додели одликовања, Златне медаље за заслуге, за заслуге у унапређењу сарадње 

Републике Србије и Развојне банке Савета Европе, Ролфу Венцелу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 20/2021 

 

Уредба о условима и начину заједничког извршавања поверених послова, Службени 

гласник Републике Србије бр. 19/2021 

 

Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 19/2021 

 

Одлука о образовању Радне групе за ажурирање Националне процене ризика од прања 

новца и финансирања тероризма, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2021 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за праћење примене препорука 

Уједињених нација за људска права, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2021  

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне 

скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

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

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

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

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 262. став 2. 

Законика о кривичном поступку (Службени гласник РС, број 72/11), у делу који гласи: 

„Подаци о висини трошкова и захтева за њихову накнаду могу се поднети најкасније у 

року од једне године од дана правоснажности пресуде или решења из става 1. овог 

члана.”, није у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе 

безбедности, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Сажетак Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2020. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2020. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2021 

 

 

 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о статусу између Републике Србије и Европске уније о 

акцијама које спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у Републици 

Србији, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2021 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Северне Македоније о сарадњи у области борбе против трговине људима, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2021 

 

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

Владе Руске Федерације о сарадњи у области борбе против тероризма, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2021 

 

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

Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2021 

 

                             

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2021 

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, 

Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, 

Београд (Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II), 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2021 

 

Закон о климатским променама, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2021 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних 

стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јануару 2021. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 19/2021 

 

Уредба о утврђивању Средњорочног програма развоја саветодавних послова у 

пољопривреди за период од 2021. до 2025. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 19/2021 

 

Уредба о откупу станова додељених за решавање стамбених потреба истраживача, 

наставника, сарадника и уметника, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2021 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2021 

 

Уредба о допунама Уредбе о основном коефицијенту плате према чину и дужности, 

односно задацима и пословима које професионални припадник Војске Србије обавља за 

време службе у иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2021 

 



Уредба о утврђивању Програма подршке унапређења развоја изразито недовољно 

развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2021. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2021 

 

Уредба o условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2021 

 

Уредба о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи), 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2021 

 

Уредба о начину и поступку утврђивања вредности имовине и прихода физичког лица и 

издатака за приватне потребе физичког лица, Службени гласник Републике Србије бр. 

23/2021 

 

Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду 

туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2021 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција 

за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2021 

 

Уредба о изменама Уредбе о платама полицијских службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 23/2021 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 

2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и 

унапређење шумарства у 2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Уредба о класификацији и поступку унапређења објеката за сакупљање, прераду и 

уништавање споредних производа животињског порекла и добијених производа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у 

пољопривреди за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Уредба о критеријумима и начину избора стратешког партнера на Пројекту 

реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица – граница са Мађарском 

(Сегедин), Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у 

Костолцу, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Парка природе 

„Шарган – Мокра Гора”, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2021 

  

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне 

инфраструктуре за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2021 

 



Одлука о допунама Одлуке о привременим мерама за банке у циљу адекватног 

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

Републике Србије бр. 21/2021 

 

Одлука о допунама Одлуке о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга у 

циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19, 

Службени гласник Републике Србије бр. 21/2021 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна 

клијента, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2021 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о образовању Координационог тела за реализацију 

наступа Републике Србије на Светској изложби „EXPO 2020 – Dubai”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 23/2021 

 

Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2021 

 

Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за 

најбољу општинску/градску управу у 2020. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2021 

 

Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2021. до 2025. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Одлука о образовању Радне групе за унапређење производње и тржишта ракије у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Одлука о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском 

саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2021 

 

Одлука о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном 

поштанском саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2021 

 

Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене, Службени 

гласник Републике Србије бр. 28/2021 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Националног савета за климатске 

промене, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Исправка Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом 

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

19/2021 

 

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

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

Републике Србије бр. 19/2021 

 



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. 19/2021 

 

Правилник о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности 

производа, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2021 

 

Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки, 

Службени гласник Републике Србије бр. 21/2021  

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 22/2021 

 

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

дохвата руке” за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о изгледу знака и заставе Управе царина 

и начину њихове употребе, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о дисциплинској одговорности царинских 

службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

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

подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, Службени гласник Републике 

Србије бр. 24/2021 

 

Правилник о измени Правилника о контроли и сертификацији у органској производњи и 

методама органске производње, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

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

средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих 

средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају 

пружаоци услуга у ваздушној пловидби, Службени гласник Републике Србије бр. 

24/2021 

 

Правилник о изменама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на 

добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна 

правна лица, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2021 

  

Правилник о изменама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на 

добит по решењу на приходе које остварује нерезидентно правно лице, Службени 

гласник Републике Србије бр. 27/2021 

 

Правилник о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну 

пољопривреду, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Правилник о изменама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања 

мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 



Правилник о измени Правилника о ближим условима за отпочињање обављања 

делатности поштанских услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних 

поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2021 

 

Правилник о достављању електронским путем између јавног извршитеља и других 

органа, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Правилник о начину подношења предлога за извршење на основу извршне или 

веродостојне исправе у електронском облику, Службени гласник Републике Србије бр. 

30/2021 

 

Правилник о врстама фискалног рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, 

позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног 

рачуна, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2021  

 

Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима 

Пореској управи, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2021 

 

Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2021 

 

Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 

2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2021 

 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Годишњег 

извештаја о раду Агенције за енергетику Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2021 

 

Акциони план за спровођење Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 

2030. године за период од 2021. до 2022. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 28/2021 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и 

Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат 

„Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору 

даљинског грејања – Озелењавање јавног сектора”, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 3/2021 

 

Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој 

Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Инфраструктура у култури, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2021 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години за 

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

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2021 

 

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди 

треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова 

становања на територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 13/2021 

 

Правилник о додели средстава за подстицање програма или недостајећег дела средстава 

за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од 

пожара у 2021. години, а које реализују удружења, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 13/2021 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на 

територији Аутономне Покрајине Војводине у 2021. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 13/2021 

 

Правилник за доделу средстава за одржавање научностручних активности у области 

пољопривреде и руралног развоја у 2021. години на територији АП Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 13/2021 

 

Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава удружењима грађана за 

финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 13/2021 

 

Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског завода за 

равноправност полова удружењима грађана за област равноправности полова са циљем 

унапређења родне равноправности у Аутономној Покрајини Војводини у 2021. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2021 

 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на 

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

посебна својинска овлашћења, Службени лист Града Београда бр. 9/2021 

 

Одлука о нефактурисању закупнине закупцима који обављају угоститељску делатност у 

ноћном периоду, у пословном простору на коме је носилац права јавне својине Град 

Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења, у периоду од 

1. априла 2021. године до 31. марта 2022. године, Службени лист Града Београда бр. 

9/2021 

 

Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта, Службени лист Града Београда бр. 9/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији 

Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 9/2021 

 



Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима, Службени лист Града Београда бр. 

9/2021 

 

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

Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 9/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, условима и критеријумима за доделу 

бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва, Службени 

лист Града Београда бр. 9/2021 

 

Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Београда за 2021. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 14/2021 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова 

града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно 

градским општинама у 2021. години, Службени лист Града Београда бр. 14/2021 

 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

19, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2021 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2021 

 

Уредба о допуни Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних 

места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Уредба о измени и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2021 

 

Исправка Уредбе о државном стручном испиту, Службени гласник Републике Србије 

бр. 28/2021 

 

Одлука о образовању Оперативне групе за израду јединствених критеријума за награде 

и друга ванредна примања у здравственим установама у борби против болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2021 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга здравствене исправности предмета 

опште употребе за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Правилник о обрасцима у систему здравствене заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 31/2021 

 



Упутство о допунама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику 

Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2021 

 

Наредба о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током 

трајања заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2021 

 

Наредба о измени и допуни Наредбе о радном времену за време неповољне 

епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 23/2021 

 

Наредба о изменама и допунама Наредбе о радном времену за време неповољне 

епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2021 

 

Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2021 

 

Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије 

запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Водич добре апотекарске праксе, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2021 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у 

Министарству унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Одлука о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 

2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2021  

 

Одлука о оснивању Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

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

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

националну безбедност, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

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

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

безбедност, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Одлука о стицању статуса института од националног значаја (Математички институт 

САНУ у Београду), Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о програму стручног оспособљавања и 

усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за проверу знања и 



садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача, Службени гласник 

Републике Србије бр. 19/2021 

 

Правилник о допуни Правилника о програму, начину полагања посебног стручног 

испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Правилник о обрасцу и начину коришћења службене легитимације овлашћеног лица за 

вршење стручног надзора у заштити архивске грађе и документарног материјала ван 

архива, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2021 

 

Правилник о условима и начину ревизије архивских фондова и збирки у архивима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2021 

 

Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 29/2021 

 

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

31/2021 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о просветној, културној и спортској сарадњи између 

Владе Републике Србије и Владе Сједињених Мексичких Држава, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2021 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о стручним комисијама, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

13/2021 

 

Правилник о категоризацији покрајинских спортских савеза од значаја за АП 

Војводину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2021 

 

Правилник о критеријумима за финансирање развојноистраживачких пројеката високих 

школа струковних студија с територије АП Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 14/2021 

 

Правилник о критеријумима за финансирање научноистраживачких и 

развојноистраживачких пројеката националним мањина – националних заједница у 

Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

14/2021 

 

Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачко-

уметничким стваралаштвом у области уметности с територије АП Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2021 

 

 

 

 

 



Службени лист Града Београда  

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од 

значаја за Град Београд, Службени лист Града Београда бр. 9/2021 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана, 

Службени гласник Републике Србије бр. 21/2021 

 

Индекси потрошачких цена за фебруар 2021. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 22/2021 

 

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

запосленом, за јануар 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2021 

 

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

се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2021. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 20/2021 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 
СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И 
ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 

2021. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                   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. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

4. ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ: часопис Института за новију историју Србије 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дигитална библиотека Управе за заједничке послове републичких 

органа 

 

 
 У овом и наредним бројевима Информативног билтена, корисницима ћемо 

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

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

 

 

Извод из СТРАТЕГИЈЕ  РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ 

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

 

 

 

3.4. Дигитални садржаји 

 

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

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

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

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

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

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

нивоа и видљивости културе на глобалном нивоу. 

 

Институције које располажу и управљају културним богатствима у свом раду 

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

доприносе увођењу иновативне праксе у свакодневном  пословању и пруже свим 

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

 

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

културних и научно-истраживачких институција  у областима истраживања, иновација 

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

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

примену стандарда за дигитализацију и обраду, изградњу система  заштите 

дигитализованог садржаја и његово дуготрајно чување укључујући решавање  проблема 

миграције приликом појаве нових технологија, стандарда и физичких носилаца  

дигиталних информација. 

 

Стварањем предуслова за развој програма  дигитализације културног историјског 

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

портала о културном наслеђу Републике Србије. 

 

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

уметничког, технолошког, социјалног и других садржаја дигитализују  и учине 

доступним јавности путем интернета. 

 

 

 
 

 

 

 



1936. година 

 Др Јован Ђорђевић: Савремена француска демократија, 1936. 

 Др Милан Владисављевић, доцент универзитета: Парламентаризам по   
одредбама устава, 1936. 

С. М. Штедимлија: Црна Гора у Југославији, 1936. 

Бож. Ђ. Недић: Проблем обезбеђења инвалида: критичка расматрања и 
практични предлози, 1936. 

Раша Милошевић: Државни удар озго: први април 1893: свргнуће крњег 
краљевског намесништва, 1936. 

Коста Н. Милутиновић: Михаило Полит-Десанчић као историчар, 1936. 

Књига о Балкану I, 1936. 

Џевад Сулејманпашић: Журнализам разарач човечанства и новинство са 
најмањом мером журнализма, 1936. 

Слободан Јовановић: Држава, књига прва: Појам државе. Државне функције, 
1936. 

Јаша М. Продановић: Уставни развитак и уставне борбе у Србији, 1936. 

Лаза М. Костић: Административно право Краљевине Југославије, друга књига: 
Делатност управе, 1936. 

Добросав Ј. Миленковић Шумадиска дивизија I позива 1915, књига трећа, 1936. 

Одлуке Државног савета 1933–1935, 1936. 

 

1937. година 

Др Борислав Т. Благојевић (Dr Borislav T. Blagoyevitch): Појам лица без 
држављанства (La notion des apatrides), 1937. 

Др Иво Политео: О потреби кодификације радног права, 1937. 

Милош М. Јовичић: Како да се у новом грађанском законику уреди правни 
положај ванбрачне деце?, 1937. 

Живан Ј. Ранковић: Томаш Г. Масарик: његов живот и рад, 1937. 

Деспот Остојић: Међународна организација рада, 1937. 

Др Д. Ј. Поповић: О Цинцарима: прилози питању постанка нашег грађанског 
друштва, 1937. 



А. А. Брусилов: Ратне успомене, 1937. 

Споменица шездесетогодишњице и освећења споменика ослобођења Ниша, 
1937. 

Др Гргур Јакшић: Борба за слободу Србије 1788–1816, 1937. 

Петар Пекић: Пропаст Аустро-угарске монархије и постанак насљедних држава, 
1937. 

Фердо Шишић: Југословенска мисао, 1937. 

Лазо М. Костић: Теориска статистика, 1937. 

 

1938. година 

Живојин М. Перић, професор универзитета: О значају упоредног права, 1938. 

Јован Ђ. Драгутиновић: Дипломатска и политичка историја Јужних Словена од 
1833. до 1920. године, 1938. 

Др Милош Младеновић: Законик Леке Дукађина, 1938. 

Димитрије Мита Клицин: Одломци из новије политичке историје војвођанских и 
троједничких Срба (1902–1914), 1938. 

Др Борислав Т. Благојевић: Основи науке о држављанству, 1938. 

Јован М. Јовановић: Дипломатска историја Нове Европе 1918–1938., књига I, 
1938. 

Владислав Скарић, Осман Нури-Хаџић, Никола Стојановић: Босна и 
Херцеговина под Аустро-Угарском управом, 1938. 

Др Димитрије Кириловић: Српски народни сабори: списи бечке Државне архиве, 
књига друга: 1875–1894, 1938. 

Алфред Краус: Узроци нашег пораза, 1938. 

Михаило М. Живанчевић: Југославија и федерација, 1938. 
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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.  Упутство за сузбијање заразних болести уопште, а пегавог тифуса 
(пегавца), повратне грознице, трбушног тифуса (врућице), и дисентерије 
(срдобоље) посебице, донето 15. марта 1915. године, Ниш, 1915. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ: ПРЕМА СТАЊУ 

ЗАКОНОДАВСТВА ОД 30. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

Богољуб Милосављевић; Јелена Јеринић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ: СУДСКА 

ПРАКСА И ПРОПИСИ С ПОСЕБНИМ ДОДАТКОМ 

О ГРАЂАНСКОМ ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ: ПРЕМА СТАЊУ 

ЗАКОНОДАВСТВА ОД 1. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

Младен Николић; Небојша Шаркић 

Београд: Службени гласник; Правни факултет Универзитета Унион, 2020. 

  

3. КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА: ПРЕМА СТАЊУ КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА ОД 1. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ  

И ПРЕМА СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 1. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

Зоран Стојановић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

4. КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ: СА ОДАБРАНИМ ПОДЗАКОНСКИМ 

ПРОПИСИМА, СУДСКОМ ПРАКСОМ  

И ОБРАСЦИМА ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА: ПРЕМА СТАЊУ 

ЗАКОНОДАВСТВА ОД 1. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

Зоран Ивошевић; Милан Ивошевић 

Београд: Службени гласник, 2020.   

  

5. КОМЕНТАР ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА: ПРЕМА СТАЊУ 

ЗАКОНОДАВСТВА ОД 15. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

Илија Бабић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

6. КОМЕНТАР ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА: ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА 

ЉУДСКА ПРАВА, ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА, ПРАКСА РЕДОВНИХ 

СУДОВА: ПРЕМА СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 1. ФЕБРУАРА 2020. 

ГОДИНЕ 

Марија Драшкић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

7. КОМЕНТАР ЗАКОНА О МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ 

ДЕЛА И КРИВИЧНОПРАВНОЈ ЗАШТИТИ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА 

Милан Шкулић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

8. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ:  

СА ОДАБРАНОМ СУДСКОМ ПРАКСОМ И ПРИМЕРИМА ПОДНЕСАКА 

И ОДЛУКА: ПРЕМА СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 21. ФЕБРУАРА 

2020. ГОДИНЕ 

Гордана Станковић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

9. МЕДИЈИ, КРИМИНАЛИТЕТ И СУДОВИ 

Александра Илић 

Београд: Службени гласник; Факултет безбедности Универзитета у 

Београду, 2018. 



10. СРПСКЕ ЗЕМЉЕ ПРЕ НЕМАЊИЋА: ОД 7. ДО 10. ВЕКА 

Марко Алексић 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

11. СРПСКО ПРАВОСЛАВЉЕ 

Слободан Рељић; Момчило Петровић 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

12. САБАТОВО ПОЗОРИШТЕ 

Филип Рот 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

13. САБЉЕ И УТОПИЈЕ: ПОГЛЕДИ НА ЛАТИНСКУ АМЕРИКУ 

Марио Варгас Љоса 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

14. САЈБЕРПСИХОЛОГИЈА: ЖИВОТ НА МРЕЖИ:  

КАКО НАС ИНТЕРНЕТ МЕЊА 

Катарина Кацер 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

15. САКУПЉАЧ 

Џон Фаулс 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

16. СИЛИЦИЈУМСКА ДОЛИНA:  

ДИГИТАЛНА РЕВОЛУЦИЈА ИЗ ПРВЕ РУКЕ 

Кристоф Кезе 

Београд: Лагуна, 2016. 

  

17. СКАНДАЛ ВЕКА И ДРУГИ ТЕКСТОВИ 

Габријел Гарсија Маркес 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

18. СЛОБОДА ГОВОРА 

Владан Матијевић 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

19. СЛУШКИЊИНА ПРИЧА 

Маргарет Атвуд 

Београд: Лагуна, 2006. 

  

20. СОФИЈИН ИЗБОР 

Вилијам Стајрон 

Београд: Лагуна, 2020 

  

21. СВАКИ ДАН У ГОДИНИ 1: ИЗ ЖИВОТА ГЕЗИНЕ КРЕСПАЛ 

Уве Јонзон 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

22. СВЕЋЕ ГОРЕ ДО КРАЈА 

Шандор Мараи 

Београд: Лагуна, 2020. 



23. СВЕДОЧАНСТВА 

Маргарет Атвуд 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

24. СВЕОПШТА ИСТОРИЈА БЕШЧАШЋА 

Хорхе Луис Борхес 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

25. ШТА НАМ СВАКО ТЕЛО ГОВОРИ  

Џо Наваро 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

26. ТАТАРСКА ПУСТИЊА 

Дино Буцати 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

27. ТЕЛО: ВОДИЧ ЗА ВЛАСНИКЕ 

Бил Брајсон 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

28. ТУЂА ПРАВИЛА 

Џон Ирвинг 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

29.  У ПОЖАРУ СВЕТОВА:  

ИВО АНДРИЋ – ЈЕДАН ЕВРОПСКИ ЖИВОТ 

Михаел Мартенс 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

30. УЗНЕМИРЕНИ ЉУДИ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

31. ВЕЛИКИ ГРАДОВИ КРОЗ ИСТОРИЈУ:  

ОД МЕСОПОТАМИЈЕ ДО МЕГАЛОПОЛИСА 

Џон Џулијус Норич 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

32. ВЕШТИНА СЛУШАЊА: ШТА ПРОПУШТАТЕ  

И ЗАШТО ЈЕ ТО ВАЖНО 

Кејт Марфи 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

33. ВИШЕ СЕ НЕ РАЗУМЕМО 

Изабел Фијиоза 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

34. ЗАМАЛЕК: РОМАН О КИСМЕТУ 

Дејан Тиаго Станковић 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

 

  



35. ЗАПИСИ НА САЛВЕТИ: ОДАБРАНИ ЕСЕЈИ 

Чеслав Милош 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

36. ЖЕНСКИ РАЗГОВОРИ 

Душан Радовић 

Београд: Лагуна, 2020. 

  

37. ЖИВОТ 3.0: КАКО БИТИ ЧОВЕК У ДОБА  

ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 

Макс Тегмарк 

Београд: Лагуна, 2020. 
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PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Mario Vargas Ljosa: SABLJE I UTOPIJE: POGLEDI NA LATINSKU AMERIKU / 

Beograd: Laguna, 2020. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.delfi.rs/knjige/151745_sablje_i_utopije_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

– Dobitnik Nobelove nagrade 

Čini mi se da je moj odnos prema Peruu više preljubnički nego bračni: dakle, prožet 

ljubomorom, strašću i besom. Svesno se borim protiv svih vrsta „nacionalizama“, nečeg što 

mi se čini jednom od velikih mana ljudskog roda koja je služila kao alibi za najgore 

krivotvorenje.                      

                                                                                                        Mario Vargas Ljosa 

Mario Vargas Ljosa jedan je od najboljih poznavalaca latinoameričke kulture i politike. 

Svojim intelektualnim i političkim zalaganjem celog života se trudio da tu stvarnost promeni, 

učini je boljom. 

No njegovi stavovi nisu uvek bili isti. Kako je Vargas Ljosa došao do toga da brani liberalna 

politička načela? Kakav je njegov stav prema latinoameričkoj stvarnosti? Koje opasnosti i 

nade nazire za svoj kontinent? Kakav su oblik poprimile njegove ideje i njegov angažman? 

Izbor ogleda u ovoj knjizi nastoji da odgovori na ova pitanja. Osim što odražavaju autorov 

intelektualni put, u njima se razmatraju sva velika zbivanja koja su obeležila noviju istoriju 

Latinske Amerike. 

 

„Vargas Ljosa, intelektualac neospornog iskustva i karijere, dao nam je jedan od najboljih 

rezimea današnjice.” 

                                                                                                             New York Times 

 

„Knjiga koju vredi pročitati da bi se razumela istorija savremene Latinske Amerike.”    

                        

                                                                                                                              El País, Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Gabrijel Garsija Markes: SKANDAL VEKA I DRUGI TEKSTOVI / Beograd: Laguna, 

2020. 

 

Preuzeto sa sajta:  

https://www.delfi.rs/knjige/151701_skandal_veka_i_drugi_tekstovi_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Kako se kalio nobelovac – tako bi najkraće mogla da se opiše ova antologija od pedeset 

članaka, hronika i kolumni koje obuhvataju trideset i četiri godine novinarskog rada Garsije 

Markesa. Novinar iz koga od početka izranja genijalni pisac nateraće nas da o ponečemu 

razmislimo, da ostanemo bez daha prateći priču, da prisustvujemo prelomnim istorijskim 

događajima, da uronimo u magičnu realnost Kariba, među duhove predaka koji premeštaju 

ljude u snu ili da upoznamo tajanstvenu damu koja spasava putnike od nesreća. Putovaćemo i 

od Južne Amerike preko Italije i Francuske do Mađarske pedesetih godina prošlog veka. S 

njim ćemo se na vrlo poseban način baviti književnošću, književnicima i kritičarima. Najzad, 

dobijamo neverovatnu priliku da pročitamo začetke romana Sto godina samoće, kao i da 

prepoznamo klicu njegovog govora povodom dodele Nobelove nagrade. I na kraju ćemo 

shvatiti da magični realizam možda i nije toliko magičan koliko je čarobna reč Garsije 

Markesa. 

 

„Garsija Markes je u novinarstvu ispekao zanat pričanja priča pokazujući da je izvanredan 

majstor.”  

                                                                                                                         Guardian 

 

„Kao Čarls Dikens, Mark Tven i Ernest Hemingvej, Garsija Markes, titan književnosti XX 

veka, usavršio je svoje književno umeće kao reporter, pre nego što se pretvorio u slavnog 

romanopisca.”  

                                                                                                                        Newsweek 

 

„Bio je đavolski novinar ukrcan na brod knjiga, doživljaja i besanice. Njegovi radovi su deo 

genealogije onog najboljeg u tom zanimanju.” 

                                                                                                                         El Mundo 

 

 

 

3. Vistan Hju Odn: PREDAVANJA O ŠEKSPIRU / Beograd: Službeni glasnik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta:  

https://www.delfi.rs/knjige/148009_predavanja_o_sekspiru_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

 

„V. H. Odn, pesnik i književni kritičar, počevši od srede, u Novoj školi za društvena 

istraživanja, držaće kurs o Šekspiru. Gospodin Odn je najavio da na kursu, koji će trajati oba 

semestra, ima nameru da održi predavanja o svim Šekspirovim delima držeći se hronološkog 

redosleda.” 

 

Njujork tajms je ovu najavu objavio 27. septembra 1946, uz napomenu da je reč o retkoj prilici 

da se čuje kako jedan od najvećih pesnika veka tumači delo jednog od najvećih pesnika svih 

vremena. Predavanja, koja je brižljivo rekostruisao Artur Kirš na osnovu beleški studenata koji 

su ih pohađali, nude izuzetan uvid u Šekspirove komade i sonete. 

 



 

 

4. Olga Tokarčuk: IZGUBLJENA DUŠA / Beograd: Službeni glasnik, 2020. 

 

Preuzeto sa sajta:  

https://www.delfi.rs/knjige/164860_izgubljena_dusa_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Izgubljena duša je parabola o ubrzanom vremenu, ritmu s kojim ne umemo više da izađemo na 

kraj, nostalgija za univerzalnim vremenom u kom bismo svi uspeli da se pronađemo. Prikazuje 

savremenog čoveka koji je izgubio osećaj smisla života, kojem u trku svakodnevice preostaje 

malo vremena za refleksiju, za postavljanje sebi fundamentalnih pitanja o ispunjenosti u 

životu. 

 

Metafora izgubljene duše je odavno prisutna u kulturi. Olga Tokarčuk, Jungova sledbenica, 

nadovezuje se na opis sindroma gubitka duše kod njegovih pacijenata, i na svoj način priču 

poetizuje. Ilustrovana u vintidž stilu, radnja treba da nas asocira na detinjstvo, na bezbednu, 

mitologizovanu prošlost, a u formi je bajke zato da bi doprla i do dece i do odraslih. 

 

 

 

5. Uri Kostak: STILIT / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2020. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4816 

 

U malo francusko selo posle oluje i obrušavanja statue čuvenog junaka sa visokog stuba, 

dolazi stranac i smešta se na njegov vrh poput drevnog stilita. Stranac u početku izaziva 

podozrenje, ali kada lokalni čelnici shvate da od njegovog prisustva mogu da naprave 

turističku atrakciju, dozvoljavaju mu da se tamo zadrži. Posetilac je izvor znatiželje, a njegova 

neobična pojava postepeno se pretvara u medijski spektakl.  

Naizgled skriveni ali glavni motivi Stilita jesu užurbanost današnjeg sveta i naša fascinacija 

životima drugih. U njemu se govori o slobodi, poverenju i odgovornosti vlasti. Alegoričan, 

pronicljiv i prepun živopisnih likova, ovo je roman u kojem se može uživati na više nivoa: 

univerzalna priča koja čitaoce u isto vreme i zabavlja i tera na razmišljanje.  

 

„Koncizna, sjajna priča u čijem je središtu mali postupak jednog čoveka koji se pretvara u 

nešto ogromno, kao u mitskom romanu Baron na drvetu Itala Kalvina.”  

 

                                                                                                         Pep Molist, Faristol 

 

„Kratak roman koji od nas traži da stanemo i razmislimo kako jedan čovek može da pokrene 

čitav grad u društvu s previše pozadinskog šuma.”  

                                                                                                                          La Razon 

 

„Sažetak istorije i filozofije pod plaštom jedne bezazlene priče.”  

 

                                                                                          Magi Kamps, La Vanguardia 

 

 

 

 

 

 



6. Nina Like: POODMAKLO: LEKARSKI ROMAN / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 

2020. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4834 

 

„Moglo bi se reći da je sve počelo onog petka uveče pre tačno godinu dana, iako mnogo šta 

nagoveštava da je počelo znatno ranije, i da je to što se pokrenulo te večeri samo jedna tačka u 

velikoj i opsežnoj mreži isprepletanih niti i spona. No tako je počelo, sasvim konkretno, kad 

sam ležala na sofi i pritisla dugme na mobilnom telefonu, usred onoga što sam smatrala 

običnom svakodnevicom običnog života. Posle toliko godina kao lekar opšte prakse trebalo je 

da znam da nema obične svakodnevice i da nema običnog života.” 

 

Niko ne poznaje sklonosti jednog stanovništva kao lekar opšte prakse. Elin se uselila u svoju 

lekarsku ordinaciju u koju pacijenti već dve decenije po ceo dan ulaze sa svim svojim 

problemima i boljkama. Skoro jednako dugo provela je u braku sa Akselom. Ali pre Aksela u 

njenom životu je bio Bjern, koji se iznenada pojavio na Fejsbuku i sve prevrnuo naglavačke.  

 

Nina Like piše oštroumno, čulno i veoma zabavno o neverstvu lekarke Elin i njegovim 

uznemiravajućim posledicama. Njena dijagnoza savremenog doba prodorna je kao rendgen. Sa 

suverenom mešavinom lucidnosti i humora ona secira neverstvo i postavlja dijagnoze tužnog 

stanja žitelja njenog grada.  

 

Poodmaklo je roman o prokletstvu samospoznaje i blagodeti poricanja.   

 

„Nina Like jasno vidi svoje doba… Spada u najbolje satiričare norveške književnosti… Poput 

moderne Džejn Ostin, Nina Like ima izvanrednu sposobnost da prozre i ismeje tipične 

opšteljudske ludosti.”  

                                                                                 Ane Merete K. Prinus, Aftenposten 

 

„Nina Like postavlja sasvim ispravnu dijagnozu u ovom lekarskom romanu Poodmaklo. Ovo 

je zabavan roman. Ali i dirljiv. I pametan. Zato je dobro kad pametni ljudi kao što je Nina Like 

pišu knjige. Tako ipak možemo da vidimo jedni druge, kroz smeh i fasadu.”  

 

                                                                              Gerd Elin Stava Sandve, Dagsavisen 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  
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1. СЛЕПИ УБИЦА 

Маргарет Атвуд 

Београд: Лагуна, 2003. 

 

   

2. ДЕЦА ЗЛА 

Миодраг Мајић 

Београд: Вулкан издаваштво, 2019. 

 

   

3. ДВОР ГОСПОДАРА ЈЕВРЕМА ОБРЕНОВИЋА: (1816–1842) 

Небојша Јовановић 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

4. БРОДОЛОМ ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

Амин Малуф 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

5. КОНТРАЕНДОРФИН 

Светислав Басара 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

6. ПОГЛЕДАЈ ШТО ЈЕ МАЧКА ДОНИЈЕЛА  

 Анте Томић 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

 

7. ЗАМАЛЕК: РОМАН О КИСМЕТУ 

Дејан Тиаго Станковић 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

8. У ПОЖАРУ СВЕТОВА: ИВО АНДРИЋ – ЈЕДАН  

ЕВРОПСКИ ЖИВОТ 

Михаел Мартенс 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

9. ОСТРВО ПЕЛИКАНА 

Миодраг Мајић 

Београд: Вулкан издаваштво, 2020. 

 

   

10.  БЕСНИЛО 

Борислав Пекић 

Београд: Просвета, 1994. 

 

 

 


