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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
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И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 4 

2021.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно објављује 
Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном информационо-
документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, 
могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
 
Из наше базе која садржи преко 130.000 прописа и преко пола милиона скенираних страна 
службених гласила, за свега неколико минута може се добити како важећи тако и неважећи 
пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као што се може добити и 
телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

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

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Лепосава Милановић, оператер припреме података  

                                  Радмила Тубин-Михајловић, орг.пријема и евиденције захтева корисника  
                                 Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 

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

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Габон, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Луанди, Данила 

Милића, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Габон, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Луанди, 

Милоша Перишића, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Демократској Републици Конго, Мирољуба Јевтића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 35/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Северној Македонији, Невене Јовановић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Екваторијалној Гвинеји, на нерезиденцијалној основи, са седиштем 

у Луанди, Милоша Перишића, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Сиријској Арапској Републици, Радована Стојановића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 38/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Норвешкој, Драгана Петровића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 38/2021 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Антигви и Барбуди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону, 

Марка Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Јапану, Александре Ковач, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Чешкој Републици, Берислава Векића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 44/2021  

 

Закон о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 35/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о броју заменика јавних тужилаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 32/2021 

 



Одлука о избору председника Врховног касационог суда, Јасмине Васовић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије Републике Србије за спровођење 

Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и 

о његовом уништавању, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

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

Србије бр. 36/2021 

 

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

гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне 

скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију 

и придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

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

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Одлука о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција, 

Службени гласник Републике Србије бр. 39/2021 

 

Одлука о образовању Координационог тела за дигитализацију за Аутономну Покрајину 

Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства, Службени 

гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 39/2021 

 

Одлука о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике 

Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 41/2021  

 

Одлука о образовању Координационог тела за подршку жртвама кривичних дела и 

сведоцима у кривичним поступцима, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2021  

 

Одлука о измени Указа о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 

42/2021 

 

Исправка Одлуке о именовању судија поротника за мандатни период од пет година, 

Службени гласник Републике Србије бр. 39/2021 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 40/2021 

 



Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Милана Крстића, Службени гласник Републике Србије бр. 

36/2021 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Ане Пантелић, Службени гласник Републике Србије бр. 

36/2021 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Александра Ребића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 36/2021 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове 

републичких органа, Дејана Матића, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 

Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. до 2030. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2021 

 

Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 42/2021 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе 

Палестине у области безбедносне сарадње, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 5/2021 

 

Споразум о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и Генералног 

тужилаштва Руске Федерације, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 6/2021 

 

Меморандум о разумевању о политичким консултацијама између Министарства 

спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине 

Бахреин, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2021 

 

Протокол између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства 

иностраних послова и трговине Мађарске о заједничком коришћењу просторија за 

потребе дипломатско-конзуларних представништава у Валети (Република Малта), 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2021 

 

Протокол између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства 

иностраних послова и трговине Мађарске о заједничком коришћењу просторија за 

потребе дипломатско-конзуларних представништава у Лусаки (Република Замбија), 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2021 

 

Протокол између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства 

иностраних послова и трговине Мађарске о заједничком коришћењу просторија за 

потребе дипломатско-конзуларних представништава у Сантјагу (Република Чиле), 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2021 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу 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. 5/2021 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу 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. 6/2021 

                    

 

   

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о енергетици, Службени гласник Републике 

Србије бр. 40/2021 

 

Закон о коришћењу обновљивих извора енергије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 40/2021 

 

Закон о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 40/2021 

 

Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 40/2021 

 

Закон о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 40/2021 

 

Закон о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се 

уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2021 

 

Закон о изменама Закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 40/2021 

 

Закон о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед 

продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2021 

 

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

Републике Србије бр. 44/2021 

 

Закон о електронском фактурисању, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 

Закон о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 

Закон о Регистру административних поступака, Службени гласник Републике Србије 

бр. 44/2021 

 



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

у 2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2021 

 

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

пољопривредног земљишта за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

32/2021 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности 

и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 32/2021 

 

Уредба о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, 

врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, 

аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима 

алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене 

Пореској управи, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2021 

 

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања 

промета на мало преко електронског фискалног уређаја, Службени гласник Републике 

Србије бр. 32/2021 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2021. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 34/2021 

 

Уредба о проглашењу предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкамена”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Уредба о измени и допунама Уредбе о листама отпада за прекогранично кретање, 

садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са 

упутствима за њихово попуњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Уредба о измени Уредбе о Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са 

документацијом која прати прекогранично кретање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 36/2021 

 

Уредба о измени и допуни 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. 38/2021 

 

Уредба о измени Уредбе 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. 38/2021 

 

Уредба о мерама које се предузимају у циљу правичног поступања са поморцима у 

случају поморске несреће или поморске незгоде, Службени гласник Републике Србије 

бр. 38/2021 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим 

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

41/2021  

 



Уредба о изменама Уредбе о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за 

које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса, Службени гласник 

Републике Србије бр. 41/2021  

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз 

развојне пројекте у 2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2021  

 

Одлука о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре, 

Службени гласник Републике Србије бр. 32/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2021 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања водама на територији 

Републике Србије за период 2021–2027. године на животну средину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 35/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију пројекта „Јадар”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о минималним стандардима управљања 

информационим системом финансијске институције, Службени гласник Републике 

Србије бр. 37/2021 

 

Одлука о измени Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, Службени 

гласник Републике Србије бр. 37/2021 

 

Одлуке о проглашењу престанка елементарне непогоде, Службени гласник Републике 

Србије бр. 38/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада 

царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата, Службени гласник 

Републике Србије бр. 38/2021 

 

Одлука о образовању Савета за подстицање развоја дигиталне економије, иновација, 

високотехнолошког предузетништва и дигитализације у пословању привредних 

субјеката, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Мреже за борбу против превара и управљање 

неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније, Службени 

гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Одлука о образовању Националног савета за опоравак и развој туризма Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2021 

 

Одлука о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2021 

 

Одлука о изменама и допуни Програма за унапређење управљања споредним 

производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 



Одлука о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за координацију активности 

на реализацији комерцијалних уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-

српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд Центар – 

Стара Пазова и деоница Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Службени 

гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 

Одлука о образовању Радне групе за припрему предлога за измене и допуне Закона о 

поступку уписа у катастар непокретности и водова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 44/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању међуресорне Радне групе за координацију, 

праћење и подршку реализације пројекта изградње ауто-пута Е-761: Појате–Прељина 

(„Моравски коридор”), Службени гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 

Правилник о допуни Правилника о условима за пошиљке за које није потребно решење 

за увоз и транзит, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2021  

 

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

на кредитну подршку, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2021. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга 

квалитета деривата нафте и биогорива за 2021. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 36/2021 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 

2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 

пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Правилник о порезу на додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 

37/2021 

 

Правилник са списком српских стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди 

који се примењују у складу са законом којим се уређују грађевински производи, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2021 

 

Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли, Службени гласник 

Републике Србије бр. 37/2021 

 

Правилник о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-

фреквенција, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2021 

 

Правилник о изменама Правилника о категоризацији водних путева за пловидбу 

пловила за рекреацију, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о категоријама, испитивању и 

класификацији отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2021 

 



Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за 

унапређење енергетске ефикасности Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 39/2021 

 

Правилник о класификацији трговинских формата, врсти преносивих продајних 

објеката и облицима трговине са покретних средстава и опреме, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2021 

 

Правилник о садржини и облику потврде о обављању трговине личним нуђењем, 

Службени гласник Републике Србије бр. 39/2021 

 

Правилник о врсти робе за коју се истиче јединична цена и начину истицања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 39/2021 

 

Правилник о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају, Службени 

гласник Републике Србије бр. 39/2021 

 

Правилник о измени Правилника о начину припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 41/2021 

 

Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих 

производних засада воћака и хмеља, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2021 

 

Правилник о допунама Правилника о мерама безбедности у ловишту, Службени 

гласник Републике Србије бр. 41/2021 

 

Правилник о начину пријаве за добијање новчане помоћи, начину исплате новчане 

помоћи и подношења рекламација, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2021 

 

Правилник о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску биљну 

производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 

Закључак о усвајању Програма о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику 

Србију за период 2014–2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима који су у 

власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2021 

 

Акциони план за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 

2021. до 2030. године, за период од 2021. до 2023. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 37/2021 

 

Акциони план за период од 2021. до 2022. године, за спровођење Стратегије паметне 

специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 42/2021 

 



Списак српских стандарда из области лифтова, Службени гласник Републике Србије бр. 

38/2021 

 

Измене и допуне Јавнобележничке тарифе, Службени гласник Републике Србије бр. 

36/2021 

 

Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и 

техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2019. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 43/2021 

 

Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и 

техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2019. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 43/2021 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Конвенције о трговини житарицама, 1995, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2021 

 

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне 

комуникационе инфраструктуре у руралним пределима) између Републике Србије и 

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

уговори бр. 6/2021 

 

Закон о потврђивању Одлуке 1/2019 ЕСАА Заједничког комитета од 31. јула 2019. 

године којом се замењује Анекс I Мултилатералног споразума између Европске 

заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, 

Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, 

Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике 

Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са 

Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 од 10. јуна 1999) о 

успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2021 

 

Протокол о фитосанитарним условима за извоз кукуруза из Републике Србије у 

Народну Републику Кину између Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2021 

 

Протокол о санитарним и фитосанитарним условима за извоз сушених резанаца 

шећерне репе из Републике Србије у Народну Републику Кину, између Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе 

царина Народне Републике Кине, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 6/2021 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о измени Правилника за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој 

ловства АП Војводине за 2021. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 17/2021 

 



 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима, Службени лист 

Града Београда бр. 24/2021 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 

Закон о измени и допунама Закона о осигурању, Службени гласник Републике Србије 

бр. 44/2021 

 

Уредба о допуни Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 32/2021 

 

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

19, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2021 

 

Уредба о изменама Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити, Службени 

гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Уредба о спровођењу Пилот обуке за тржиште рада на основу ваучера, Службени 

гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 

Одлука о образовању Савета за права детета, Службени гласник Републике Србије бр. 

32/2021 

 

Одлука о образовању Радне групе за организацију складиштења и дистрибуцију 

витаминског пакета у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 

32/2021 

 

Одлука о примени Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-

музичких уметника и извођача у угоститељству и на послодавце који нису чланови 

Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом закључивању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Одлука о образовању Радне групе за решавање проблема у пословању барова и ноћних 

клубова у условима пандемије због болести изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени 

гласник Републике Србије бр. 39/2021 

 

Одлука о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја пратиоца, по 

установама, по дану боравка, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2021 

 



Правилник о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених 

услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2021 

 

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

Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2021 

 

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. 44/2021 

 

Наредба о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне 

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

Републике Србије бр. 33/2021 

 

Наредба о изменама и допунама Наредбе о радном времену и просторним 

ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

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

неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у јануару, фебруару и марту 2021. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 32/2021 

 

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2021 

 

Исправка Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом 

у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2021 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о музејској делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2021 

 

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

академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и 



рачунарства и студијског програма основних струковних студија криминалистике који 

се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 

2021/2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2021 

 

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

студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и 

управљање безбедносним ризицима природних катастрофа који се финансирају из 

буџета на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2021/2022. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 32/2021 

 

Одлука о проглашењу старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од изузетног 

значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2021 

 

Одлука о утврђивању Смиљанићеве улице за просторну културно-историјску целину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Одлука о утврђивању „Сава центра” у Београду за споменик културе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2021 

 

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за анализу утврђеног стања, предлагање 

намене и коришћења објеката – двораца, дворова, вила и летњиковаца у државној 

својини, који имају статус културног добра или добра која уживају претходну заштиту, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2021 

 

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за праћење реализације пројекта 

„Пресељење историјског музеја Србије у објекат Главне железничке станице у 

Београду”, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење дигитализације и публиковања новог 

фототипског издања „Мирослављевог јеванђеља”, старе и ретке књиге од изузетног 

значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Исправка Одлуке о оснивању Истраживачко-развојног института за вештачку 

интелигенцију Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Стручно упутство о условима чувања и излагања Мирослављевог јеванђеља, Службени 

гласник Републике Србије бр. 38/2021 

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 41/2021 

 

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

Србије бр. 41/2021 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

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

седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2020/2021. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2021 

 

 

 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

бр. 37/2021 

 

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

запосленом, за фебруар 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2021 
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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. 

 

 

 
 

 

 

 



1939. година 

 Др Војислав М. Грол: Теорија институције Мориса Ориуа, 1939  (са посветом 
аутора) 

Милан Бартош (Milan Bartoš, professeur à la Faculté de Droit, Beograd): Криза 
међународног приватног права (La crise du Droit International Privé), 1939  (са 
посветом аутора) 

Др Данило Ј. Данић, судија Касационог суда: Поводом нових судских уредаба, 
1939. 

Др Александар Соловјев: Предавања из историје словенских права, 1939. 

Јован М. Јовановић: Дипломатска историја Нове Европе 1918–1938., књига II, 
1939. 

Мита Димитријевић: Ми и Хрвати: хрватско питање (1914–1939): Споразум са 
Хрватима, 1939. 

Др Роберт Барч: Основи права поравнања и стечајног права, 1939. 

Миливоје Поповић: Порекло и постанак Устава од 1888. године, 1939. 

Владимир Шулек: Дипломатска хисторија централних сила 1882–1915, други 
свезак, 1939. 

Др Лујо Бакотић: Срби у Далмацији од пада Млетачке републике до уједињења, 
1939. 
 
Едхем Н. Булбуловић: Турци и развитак турске државе, са уводом у културну и 
политичку повијест ислама, 1939. 
 

1940. година 

Тодор Живковић: Један прилог за познавање духовних веза између Јужне 
Србије и Србије, 1940. 
 
Др Владимир Марган: Комунални проблеми војвођанских градова, 1940. 
 
Др Александар Соловјев, професор универзитета: Судска реформа г. 1864 у 
Русији (поводом 75-годишњице 3. децембра 1939), 1940. 
 
Dr Andrassy J.: Ново уставно уређење Хрватске, 1940. 
 
Др Живојин М. Перић: Предговор докторској дисертацији Радивоја В. 
Ћисаловића: Намесништво – Студија из упоредног уставног права, 1940.   
 
Др Иво Политео: Увод у радно право, 1940. 
 
Јован В. Дерок: Топлички устанак и оружани отпор у окупираној отаџбини 1916–
1918. године, 1940. 



Др Илија А. Пржић: Оснивање Правног факултета у Србији, 1940. 
 
Обрад Госпавић: Основи меничног права, 1940. 
 
Др Васиљ Поповић: Европа и српско питање у периоду ослобођења 1804–1918, 
1940. 
 
 

1941. година 

Уредбе о бановини Хрватској, 1941. 

Др Славко Стојковић: Енциклопедија права, 1941. 

 

1944. година 

Саопштења бр. 1–6 о злочинима италијанских и немачких окупатора, 1944. 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и 
вредне писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну 
вредност. Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична 
издања и друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи 
фондови, овим путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који 
желе да се стручно усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо 
само изводе) могу да се користе само у читаоници библиотеке Управе за 
заједничке послове републичких органа. 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 
    1.  Закон о помоћи невољнима у рату, донет 14. децембра 1914. године и 
Правилник за извршење овог закона, донет 29. децембра 1914. године, 
Ниш, 1915. 
    2. Наредба о јачој приватно-правној заштити оних чланова породице који 
имају право на издржавање, и деце, која су рођена ван брака, донета 28. 
новембра 1916. године, и судска пракса, Нови Сад, 1923. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ОСИГУРАЊЕ: ЕКОНОМСКИ ПРИНЦИПИ 

Борис Маровић; Рајко Тепавац; Владимир Његомир 

Београд: Службени гласник, 2013. 
  

2. СУЗБИЈАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБА ОПОЈНИХ ДРОГА  

СА СТАНОВИШТА КРИВИЧНОГ ПРАВА 

Вељко Делибашић 

Београд: Службени гласник, 2014. 
  

3. МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО 

Гашо Кнежевић; Владимир Павић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

4. ЕВРОПСКО ПРАВО ЉУДСКИХ ПРАВА 

Драгољуб Поповић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

5. ПОСТАНАК ЕВРОПСКОГ ПРАВА ЉУДСКИХ ПРАВА:  

ЕСЕЈ О СУДСКОЈ КРЕАТИВНОСТИ 

Драгољуб Поповић 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

6. AМЕРИКА НOAР: НАЈБОЉE ИЗ СЕРИЈАЛA AKASHIC NOIR 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

7. ПРЕДАВАЊА О ШЕКСПИРУ 

Вистан Хју Одн 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

8. АНЂЕО ИСТОРИЈЕ 

Валтер Бенјамин 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

9. ТАЈНЕ БЕОГРАДСКЕ МАДОНЕ: ТЕСТАМЕНТ ЛЕПОТЕ ЛЕОНАРДА ДА 

ВИНЧИЈА 

Веселин Церовић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

10. СУМАНУТИ 

Витолд Гомбрович 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

11. СПИСИ О МИЛОСТИ: ЗА ЧИМ СЛЕДИ 

РАСПРАВА О ЉУБАВНИМ СТРАСТИМА 

Блез Паскал 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

12. УВОД У ВАКУУМ: ОД НИШТАВИЛА ДО БЕСКОНАЧНОСТИ: КРАТКИ 

ФИЛОЗОФСКИ И РЕЛИГИЈСКИ СПИСИ 

Блез Паскал 

Београд: Службени гласник, 2019. 

 

  



13. ИГРА ЗА ГАЛЕРИЈУ: КАКО ПОМОЋИ САВРЕМЕНОЈ УМЕТНОСТИ У 

ЊЕНОЈ БОРБИ ДА БУДЕ БОЉЕ СХВАЋЕНА 

Грејсон Пери 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

14. ПИСМО АМЕРИКАНЦИМА 

Жан Кокто 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

15. НЕКИ НЕЋЕ ДОСПЕТИ У ПАКАО:  

РОМАН ФАНТАЗМАГОРИЈА 

Захар Прилепин 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

16. ТАЈНА НОВОГ БЕОГРАДА 

Зоран Љ. Николић; Мирко Радоњић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

17. ИСТАНБУЛ НОАР 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

18. КРАЉ СВИЛЕ: БАНГКОК – ЊУЈОРК – БЕОГРАД: 1998–2000 

Маја Херман Секулић 

Београд: Завод за уџбенике; Службени гласник, 2019. 

  

19. ПРОЗОР У ЖАДУ: СЛИКЕ ИЗ ЈУГОИСТОЧНЕ АЗИЈЕ 

Маја Херман Секулић 

Београд: Завод за уџбенике; Службени гласник, 2019. 

  

20. ЗАУСТАВЉАЊЕ СМРТИ: ПРИПОВЕСТ 

Морис Бланшо 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

21. ХЛАДНИ РАТ 

Мухарем Баздуљ 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

22. БЕГУНИ 

Олга Токарчук 

Београд: Paideia; Службени гласник, 2019. 

  

 

23. ИЗГУБЉЕНА ДУША 

Олга Токарчук 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

24. ПАМТИВЕК И ДРУГА ДОБА 

Олга Токарчук 

Београд: Paideia; Службени гласник, 2019. 

  

25. МАЛЕ БОГИЊЕ 

Сања Домазет; Славко Крунић 

Београд: Службени гласник, 2020. 



  

26. НОВА СРПСКА ТРИЛОГИЈА 

Светислав Басара 

Београд: Службени гласник, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Duško M. Kovačević: ISTORIJA SPOLJNE POLITIKE RUSKE IMPERIJE: 1801–

1917 / Beograd: Zavod za udžbenike, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizara.zavod.co.rs/istorija-spoljne-politike-ruske-imperije-

1801-1917 

 

Istorija spoljne politike Ruske imperije u njenom najdužem veku, od prelomne 1801. godine 

do katastrofe u 1917. godini, imala je svoje zakonitosti i mene. Njen odraz prevashodno je 

vezan za ličnost vladara, koji je određivao sve njene glavne uzuse kao istinski samodržac 

ruske zemlje. Svi ruski imperatori, osim Aleksandra II, imali su prevashodnu ulogu „skupljača 

ruske zemlje”, pa otuda razuđenost spoljne politike na evropski, azijski, dalekoistočni i 

severnoamerički pravac. Uspesi su bili zapanjujući u tolikoj meri da je ruskom geniju pošlo za 

rukom da stvori carstvo od Atlantskog do Tihog okeana. Cena toga bila je za Rusku imperiju 

previsoka; dok je ona stremila neprekidnom širenju, bila je onemogućena da do kraja 

konsoliduje svoje uspehe na spoljnopolitičkom planu, i da učvršćuje samodržavlje na 

unutrašnjem. 

O svemu tome sud prepuštam blagorodnim čitaocima knjige, za čiji nastanak je utrošena 

gotovo trećina autorovog životnog veka. To što se nalazi između korica ove knjige autor u 

prvom redu duguje ruskoj istoriografiji, njenom bezmernom naporu da osvetli sve periode 

spoljne politike Ruske imperije. Moja zahvalnost pripada malom broju ljudi u Srbiji, koji su 

mi bili pri ruci tokom rada na knjizi. Dužan sam je Nikoli Kovačeviću, Mihaelu Antoloviću, 

Miroslavu Pavloviću, Dejani Ocić i Nedeljki Kovačević. 

Ipak moja blagodarnost upućena je, pre svega, Gospodu Isusu Hristu, čijom promišlju je 

knjiga nastala i koji me nije napustio ni u trenucima najvećih napora. 

 

U Novom Sadu o Duhovima, 29. maja 2018. 

 

 

 

2. Sergej Bertenson; Džej Lejda: SERGEJ RAHMANJINOV, ŽIVOT U MUZICI / 

Beograd: Službeni glasnik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/сергеј-рахмањинов-живот-у-музици 

 

Edicija koja se pojavljuje pod nazivom Violinski ključ izlazi pred čitaoce naoružana jednim od 

najuspelijih simbola u ljudskoj istoriji – ključem koji označava sviranje u višim registrima, 

tamo gde se pevaju najlepše pesme i ostavljaju nezaboravne melodije. Ova edicija dala je sebi 

za zadatak da popuni veliku prazninu u ponudi kvalitetnih biografskih, teorijskih i esejističkih 

knjiga o muzici na srpskom jeziku. Nakon čuvenih biblioteka sličnih knjiga u izdavačkim 

kućama Nolit (urednik Ivan V. Lalić) i Dereta (urednik Gordana Trbojević), već više godina, 



pa i decenija, oseća se potreba za kvalitetnim knjigama iz oblasti umetničke muzike koje će se 

obraćati jednako profesionalnim muzičarima i muzikolozima, no preko toga: i svima onima 

koji su koncertna publika i ljubitelji muzike u najširem smislu. Edicija Violinski ključ 

nastojaće da spoji popularno sa stručnim, i da odabranim i proverenim naslovima ponudi 

čitaocima štivo koje će na njihovim policama ostati godinama, kao siguran putokaz u svet 

sviranja na klaviru, violini i ostalim instrumentima, u držanje i ponašanje harizmatičnih 

dirigenata, u najglamuroznije prizore opere, u prostor stvaranja najčuvenijih kompozitora i, 

naposletku, u vreme koje su svi ovi artisti obeležili i premerili svojom velikom umetnošću. 

 

3. Feliks Raveson: PASKALOVA FILOZOFIJA / Beograd: Službeni glasnik, 2019.  

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/колекција-1001-

књига/паскалова-филозофија 

U ovoj značajnoj studiji Feliks Raveson je uradio dragocen posao: pokazao je da se u 

Paskalovoj apologiji hrišćanstva um ne podređuje veri, niti se poriče filozofija, kako se inače 

smatralo. Naprotiv, kod Paskala otkrivamo postojanje, mada ne u sistematskom obliku, 

istinske filozofije, koja je u potpunom skladu s autorovim ličnim verovanjem izloženim u 

njegovim Mislima i drugim delima. Uz to, Raveson rečito, ubedljivo i energično raskrinkava 

izmišljenu ali veoma uticajnu dihotomiju prema kojoj Paskalov intuitizam predstavlja puku 

alternativu kartezijanskom racionalizmu. Paskalova filozofska misao predstavljena je kao 

integralna koncepcija u kojoj intuicija kao metod nikad ne isključuje racionalni pristup 

filozofskim problemima. 

 

 

4. ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA: 70 izabranih pojmova / Beograd: Službeni 

glasnik, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/библиотека-lexis/едиција-мали-лексикони-

српске-културе/етнологија-и-антропологија 

 

U prvoj knjizi nove Glasnikove edicije „Mali leksikoni srpske kulture” nalazi se sedamdeset 

izabranih osnovnih pojmova iz etnologije i antropologije, čime se daje pregled istorijskog 

razvoja etnologije kao nauke (retrospektiva) i ukazuje na nove pristupe (perspektiva) ove 

nauke i njoj bliskih disciplina. 

 

– Posebna nagrada za doprinos standardizaciji u izdavaštvu i ukupnu uredničku i grafičku 

opremu trećeg festivala humanistike, kulture i umetnosti  PAZI ŠTA ČITAŠ. 

 

 

 



5. Milo Bošković: LEKSIKON BEZBEDNOSTI / Beograd: Službeni glasnik; Pravni fakultet 

Univerziteta u Beogradu, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-lexis/речници-и-енциклопедије/лексикон-

безбедности 

Leksikon bezbednosti obuhvata 5.200 pojmova iz oblasti osnovnih i užih disciplina 

bezbednosnih nauka i studija bezbednosti. Daje osnovna značenja pojmova, s njihovim 

etiološkim osnovama, fenomenološkim i pravnim izrazima i savremenim tumačenjima 

sadržaja. Leksikon obrađuje: opšte pojmove bezbednosti (kolektivne, nacionalne, ljudske, 

ekonomske, informacione, ekološke, lične i dr.), kao i njihove posebne elemente; faktore 

ugrožavanja bezbednosti (izazove, rizike i pretnje); pojmove iz odgovarajućih međunarodnih i 

nacionalnih sistema sprečavanja i suzbijanja svih oblika ugrožavanja bezbednosti 

(organizacija, sredstva, snage i mere); teorijske pojmove iz oblasti bezbednosti; krivična dela 

kojima se sankcioniše ugrožavanje osnovnih dobara i vrednosti društva. 

Po koncepciji multidisciplinaran, Leksikon nudi sadržaje za praktičnu primenu i u drugim 

oblastima: krivičnopravnim, kriminološkim, kriminalističkim, socijalno-patološkim, 

penološkim i drugim srodnim i graničnim disciplinama. Selektuje i prezentuje postojeća 

znanja i pojmove iz teorije i prakse, objašnjava osnovne kategorije i najvažnije termine 

bezbednosti koji se javljaju u domaćoj literaturi i praksi, čineći ih jasnijim u poimanju i 

prijemčivijim u primeni. 

 

6. Magda Sabo: DALJINE / Beograd: Štrik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/150531_daljine_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Iza je živela s Antalom u svojoj roditeljskoj kući, zajedno sa svojim roditeljima. Onda se 

razvela, napustila grad u kom je odrasla i otišla u Budimpeštu, gde je nastavila da radi kao 

specijalistkinja ortopedije. Sada živi u prostranom, moderno opremljenom stanu o kom brigu 

vodi kućna pomoćnica; odlazi u pozorište, na koncerte, viđa se s popularnim piscem. Njen 

stari život još jedva čujno pulsira preko ravničarske daljine, u malom mestu, gde svraća 

jednom mesečno u posetu voljenim roditeljima Etelki i Vinceu. Stvari se, međutim, potpuno 

menjaju kada Vince umre. Iza poziva majku da živi s njom u Budimpešti, i Etelka s radošću 

prihvata, ali njihov zajednički život neće se odvijaju onako kako su majka i ćerka, svaka za 

sebe, zamišljale. 

 

Zašto se bliskost koju tako snažno osećamo prema osobama, gradovima, vremenima najednom 

rastače i tanji? Kako se dešava da se ljudi koji se vole najednom nemo dovikuju iz daljine? 

Magda Sabo svojim zavidnim i zavodljivim književnim talentom osvetljava veoma tanane i 

retko opisivane veze među ljudima, usložnjavajući ih do kraja romana gotovo do tačke 

neizdržljivosti. Ona nam otkriva da se često dičimo plemenitošću, dok u isto vreme 

zanemarujemo i povređujemo one koji bi trebalo da su nam najbliži. 

 



Daljine su snažna priča o odnosu koji će tek naći svoje mesto u svetskoj književnosti – odnosu 

između majke i ćerke. 

 

„Neke knjige zahtevaju veliko strpljenje da bi se u potpunosti shvatila njihova složenost i 

lepota. Ovaj roman je velika lekcija, ona koju učimo iz činjenice da je Iza nije uspela naučiti.” 

 

Loren Grof, Njujork tajms 

 

„Roman koji je večan.” 

Tajms 

 

„Autorkino duboko razumevanje porodičnih odnosa, načina na koje obmanjujemo sami sebe, 

ali pre svega njeno saosećanje, čine ovu knjigu tananim i detaljnim istraživanjem dubina 

ljudskog srca.” 

 

Vašington post 

 

„Objavljivanje romana Daljine, te duboke i dirljive priče, jeste razlog za proslavu.” 

 

Ajriš tajms 

 

 

7. Džefri Berman: TAKO JE PISAO JALOM: Umetnost pisanja terapijskih priča / Novi 

Sad: Psihopolis institut, 2020. 

 

Preuzeto sa sajta: https://psihopolis.edu.rs/knjiga/tako-je-pisao-jalom/ 

 

Jedinstvena i sveobuhvatna studija o Jalomovom psihoterapijskom i književnom 

radu, o razvoju i dometima dva Jalomova identiteta i dve njegove karijere: kao 

egzistencijalnog psihoterapeuta i kao kreativnog pripovedača. Jer, niko nije bolje 

pisao o umetnosti psihoterapije i psihoterapiji kao umetnosti, i niko nije tako 

spretno spojio ove dve karijere kao Irvin Jalom. 
 

– Ja pripadam onim čitaocima dela Irvina Jaloma kojima odmah nakon prve stranice postane 

savršeno jasno da će pročitati i sve ostale i poslušati svaku njegovu reč. Odmah sam počeo da 

mu verujem i to me ne napušta već mnogo godina. Razumeo sam ga kao da je pisao specijalno 

https://psihopolis.edu.rs/knjiga/tako-je-pisao-jalom/


za mene (što vam zvuči jasno, mada pomalo nespretno i uobraženo) – napisao je u predgovoru 

Džefri Berman, profesor engleske književnosti i autor ove knjige, precizno opisavši kako se 

oseća kad čita Jaloma, ali i objašnjava svoje  razloge za pisanje ove knjige. 

 

Knjiga hronološkim redom donosi detaljne prikaze Jalomovih udžbenika, romana i 

psihoterapijskih priča – od udžbenika Teorija i praksa grupne psihoterapije, 

preko Egzistencijalne psihoterapije, Grupne psihoterapije bolničkih pacijenata, 

zatim knjiga Svakim danom sve bliže, Krvnik ljubavi, Kad je Niče plakao, Ležanje 

na kauču, Smisao života, Čari psihoterapije, Lečenje Šopenhauerom, Gledanje u 

sunce, Problem Spinoza, Jedan dan, pa sve do  dokumentarnog filma Lečenje 

Jalomom iz 2014. godine i njegove memoarske knjige O sebi  iz 2017. godine, 

kojom se oprašta od čitalaca nakon spisateljske karijere duge pola veka. 

Hronološki pristup omogućio je Bermanu da prati kako, kada, gde i zašto Jalom 

menja mišljenje o određenim stvarima, da otkrije zašto je Jalom najuticajniji 

zagovornik terapeutovog samootkrivanja pred pacijentima i klijentima i zašto 

njegova dela cene i profesionalci, koji se bave mentalnim zdravljem, ali i obični 

čitaoci. 
 

O UMETNOSTI PSIHOTERAPIJE I PSIHOTERAPIJI KAO 

UMETNOSTI 
 

• Od Grupne psihoterapije do oproštajne knjige O sebi 

• O važnosti življenja punim plućima 

• O samorazotkrivanju terapeuta kao temelju Jalomovih dela 

• O Jalomovoj jedinstvenoj sposobnosti da prizna svoje strahove i nesigurnosti 

• Psihoterapeut na psihoterapiji 

 

O JALOMOVIM PRIČAMA KOJE SE UBRAJAJU U KLASIKE 

KNJIŽEVNIH STUDIJA SLUČAJA 
 

„Priređivanje i pisanje knjige o Irvinu Jalomu bila je najmanje skupa i 

najefektnija psihoterapija koju sam imao. Pisanje o Jalomu je bilo fascinantno i 

lekovito, afirmisalo je život.” 

Džefri Berman 
 

 

 

 
 
 

https://psihopolis.edu.rs/knjiga/teorija-i-praksa-grupne-psihoterapije/
https://psihopolis.edu.rs/knjiga/svakim-danom-sve-blize/
https://psihopolis.edu.rs/knjiga/smisao-zivota/
https://psihopolis.edu.rs/knjiga/cari-psihoterapije/
https://psihopolis.edu.rs/knjiga/gledanje-u-sunce/
https://psihopolis.edu.rs/knjiga/gledanje-u-sunce/
https://psihopolis.edu.rs/knjiga/jedan-dan-i-druge-price-o-psihoterapiji/
https://psihopolis.edu.rs/knjiga/o-sebi/
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2. ГОДИНЕ ВРАНА 
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Београд: Vukotić media, 2018. 

 

   

3. ДЕЦА ЗЛА 
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Београд: Вулкан издаваштво, 2019. 

 

   

4. ДВОР ГОСПОДАРА ЈЕВРЕМА ОБРЕНОВИЋА: 

(1816–1842) 

Небојша Јовановић 

Београд: Лагуна, 2020 

 

   

5. СЛЕПИ УБИЦА 

Маргарет Атвуд 

Београд: Лагуна, 2003. 

 

   

6. МРАЧНА КЋИ 

Елена Феранте 

Београд: ВООКА, 2019. 

 

   

7. ОСВАЈАЊЕ ЗАВИЧАЈА 

Синиша Ковачевић 

Београд: Vukotić media, 2019. 

 

   

8. ПУТ ДО КУЋЕ СВАКОГ ЈУТРА СВЕ ЈЕ ДУЖИ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

9. ИГРА АНЂЕЛА 

Карлос Руис Сафон 
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10.  НЕУТЕШНИ 

Казуо Ишигуро 

Београд: Дерета, 2019. 

 

 

 


