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документационом и библиотечком фонду. 

Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
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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 
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Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 



 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 
Србије у Републици Суринам, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону, 
Марка Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
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Србије у Белизеу, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону, Марка 
Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 
Србије у Комонвелту Доминици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 
Вашингтону, Марка Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 
у Републици Казахстан, Владана Матића, Службени гласник Републике Србије бр. 
53/2021 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 
у Пољској, Николе Зуровца, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 
у Републици Аргентини, Јеле Баћовић, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 
Србије у Сент Китсу и Невису, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 
Вашингтону, Марка Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Закон о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа, Службени 
гласник Републике Србије бр. 49/2021  
 
Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, Службени гласник 
Републике Србије бр. 52/2021 
 
Закон о родној равноправности, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2021 
 
Закон о изменама и допунама Закона о личној карти, Службени гласник Републике 
Србије бр. 53/2021 
 
Пословник о раду Етичког одбора Високог савета судства, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2021 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку пријема цивилних лица на 
службу у Војсци Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 
Уредба о изменама Уредбе о основима и мерилима за утврђивање месечне накнаде за 
учешће у мултинационалној операцији и других новчаних примања припадника Војске 
Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама ван 
граница Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2021 
Одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, Службени 
гласник Републике Србије бр. 46/2021  
 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању Координације за вођење преговора 
о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку  преговорима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 46/2021 
 
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 
скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 
Одлука о допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у 
иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању Координације за вођење преговора 
о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Одлука о образовању Радне групе за слободно кретање грађана Западног Балкана само 
на основу личних карата и слободу кретања грађана трећих земаља кроз регион 
Западног Балкана која је препозната и у оквиру иницијативе „Мини Шенген”, ради 
олакшавања кретања људи, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Одлука о образовању Радне групе за међусобно признавање академских и 
професионалних квалификација у региону Западног Балкана, а у оквиру иницијативе 
„Мини Шенген”, ради олакшавања кретања људи, односно квалификоване радне снаге, 
Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Одлука о поништавању Огласа за избор председника судова, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2021 
Упутство за израду и спровођење плана интегритета (пречишћен текст), Службени 
гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 
Правилник о изгледу евиденција које води Агенција за испитивање, жигосање и 
обележавање оружја, направа и муниције, Службени гласник Републике Србије бр. 
54/2021 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке 
послове републичких органа, Катарине Зрилић, Службени гласник Републике Србије бр. 
48/2021 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о 
изручењу, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2021 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о 
узајамној правној помоћи у кривичним стварима, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 10/2021 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије о 
изручењу, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2021 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о 
трансферу осуђених лица и сарадњи у извршењу кривичних санкција, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2021 



 
Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 
Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике Италије о јачању 
билатералне сарадње, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
8/2021 
 
Меморандум о разумевању о сарадњи између Министарства спољних послова 
Републике Србије и Министарства спољних послова Исламске Републике Иран, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2021 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Државе Палестине у области безбедносне сарадње, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 8/2021 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола број 15 којим се мења Конвенција за 
заштиту људских права и основних слобода, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 8/2021 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 20/2021 
     
              
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о изменама и допунама Закона о акредитацији, Службени гласник Републике 
Србије бр. 47/2021 
 
Закон о предметима од драгоцених метала, Службени гласник Републике Србије бр. 
47/2021 
 
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Службени 
гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Закон о изменама и допунама Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају, 
Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Закон о измени Закона о планирању и изградњи, Службени гласник Републике Србије 
бр. 52/2021 
 
Закон о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској 
идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Службени гласник 
Републике Србије бр. 52/2021 
 
Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта 
изградње станова за припаднике снага безбедности, Службени гласник Републике 
Србије бр. 52/2021 



 
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 52/2021 
 
Закон о метроу и градској железници, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2021 
 
Закон о измени Закона о акцизама, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Закон о заштити пословне тајне, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних 
улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у области прехрамбене индустрије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 46/2021 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 
руралном развоју у 2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2021 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 
2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о критеријумима набавки за формирање обавезних 
резерви нафте и деривата нафте, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 
Уредба о изменама и допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 50/2021 
 
Уредба о утврђивању Програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због 
потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 
Уредба о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 
2021/2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне 
инфраструктуре за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане 
куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз 
мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон), 
Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима, начину и поступку под којима се 
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој 
од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак 
размене непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Уредба о изменама Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за 
националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 



Одлука о образовању Радне групе за унапређење производње и тржишта малине у 
Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2021 
 
Одлука о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском 
унијом, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2021 
 
Одлука о образовању Заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на 
листи Светске банке „Doing Business”, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 
Одлука о образовању Радне групе за развој и успостављање електронског система 
еАграр, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство, 
Службени гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о 
спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна 
банка Србије врши надзор, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Одлука о измени Одлуке о условима и начину утврђивања и провере идентитета 
физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2021 
 
Одлука о допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије 
наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Одлука о обављању плаћања у девизама у вези с трансакцијама с дигиталном имовином, 
Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Одлука о спровођењу одредаба Закона о дигиталној имовини које се односе на давање 
дозволе за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама и сагласности Народне 
банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Одлука о начину израчунавања минималног капитала и извештавању о минималном 
капиталу пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2021 
 
Одлука о ближим условима и начину вођења Евиденције ималаца виртуелних валута, 
Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Одлука о образовању Координационог тела за праћење реализације имплементације 
Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору, Службени 
гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења 
и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2021 
 
Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за 
заштиту биља за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2021. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 



Правилник о квалитету за производе рибарства, шкољкаше, морске јежеве, морске 
краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 51/2021 
 
Правилник о уклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, 
рециклажу и коришћење одређених врста отпада, Службени гласник Републике Србије 
бр. 51/2021 
 
Правилник о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода 
домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, Службени 
гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 
Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива 
редовних издања поштанских марака, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 
Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском 
опсегу 694–790 MHz, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2021 
 
Правилник о начину размене података, начину пријаве за добијање додатне новчане 
помоћи и начину исплате додатне новчане помоћи, Службени гласник Републике 
Србије бр. 53/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције 
у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Службени гласник Републике Србије 
бр. 53/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, 
одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у 
области електронских комуникација, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Правилник о примени политике примереног коришћења, методологији процене 
одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који 
пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене, Службени гласник Републике 
Србије бр. 53/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног 
саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2021 
 
Правилник о обављању ваздушног саобраћаја једрилицама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 54/2021 
 
Акциони план за 2021. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у 
Републици Србији за период 2019–2023. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 46/2021 
 
Програм заштите природе Републике Србије за период од 2021. до 2023. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне 
Републике Кине о узајамном признавању Програма АЕО Управе царина Министарства 
финансија Републике Србије и Програма за управљање кредитима предузећа Генералне 
царинске администрације Народне Републике Кине, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 8/2021 
 
Закон о потврђивању Споразума о подстицању инвестиција између Владе Републике 
Србије и Владе Сједињених Америчких Држава, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 8/2021 
 
Закон о потврђивању Анекса I Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у 
Републици Србији, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
8/2021 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске 
Федерације о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2021 
 
Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе 
Комонвелта Доминике о сарадњи у области пољопривреде, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2021 
 
Одлука број 1/2019 заједничког одбора ЕУ и земаља заједничког транзита од 4. 
децембра 2019. којом се мења Конвенција од 20. маја 1987. о заједничком транзитном 
поступку, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2021 
 
Одлука 2/2018 заједничког одбора ЕУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 
2018. којом се мења Конвенција од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном 
поступку, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2021 
 
Одлука 1/2018 заједничког одбора ЕУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 
2018. у вези са позивом упућеним Уједињеном Краљевству да приступи Конвенцији од 
20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 8/2021 
 
Одлука 1/2018 заједничког одбора ЕУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 
2018. у вези са позивом упућеним Уједињеном Краљевству да приступи Конвенцији од 
20. маја 1987. године о поједностављењу формалности у трговини робом, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2021  
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције о житарицама, 1995, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2021 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о установљавању знака „Најбоље из Војводине”, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2021 
 
Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу 
вина и ракије на територији АП Војводине у 2021. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 22/2021 



 
Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу 
пива на територији АП Војводине у 2021. години, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 22/2021 
 
 
Службени лист Града Београда 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању комуналним, инертним и 
неопасним отпадом, Службени лист Града Београда бр. 26/2021 
 
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Стратегије 
развоја система јавног линијског превоза путника на територији града Београда за 
период до 2033. године са пресеком 2027. године, Службени лист Града Београда бр. 
25/2021 
 
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Београда за 2021. годину, Службени лист Града Београда бр. 31/2021 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Уредба о подстицајним мерама за имунизацију и спречавање и сузбијање заразне 
болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2021 
 
Уредба о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-
19, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 
Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у 
хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2021 
 
Уредба о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-
19, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2021 
 
Уредба о допуни Уредбе о подстицајним мерама за имунизацију и спречавање и 
сузбијање заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2021 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 17. став 2. и 
члана 18. став 2, 4. и 6. Закона о финансијској подршци породици са децом (Службени 
гласник РС, број 113/17), нису у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2021 
 
Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим 
издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 



Одлука о образовању Савета за особе са инвалидитетом, Службени гласник Републике 
Србије бр. 51/2021 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 14. став 8. 
Закона о финансијској подршци породици са децом (Службени гласник РС, број 
113/17), у делу који гласи „ако је код надлежног органа евидентирано најмање шест 
најнижих основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер 
зараде”, није у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 12. став 7. 
Закона о финансијској подршци породици са децом (Службени гласник РС, број 
113/17), није у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
  
Правилник о допуни Правилника о радним местима, односно пословима на којима се 
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, Службени гласник Републике Србије бр. 
46/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и 
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2021 
 
Правилник о допуни Правилника о имунизацији и начину заштите лековима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 52/2021 
 
Правилник о измени Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и 
терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 
53/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске 
здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене 
заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
  
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени 
гласник Републике Србије бр. 51/2021 
  
Упутство о измени 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. 45/2021 
 
Упутство о измени 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. 47/2021 
 
Упутство о измени 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. 48/2021 
 
Упутство о 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. 54/2021 
 



Наредба о измени Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време 
неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19, 
Службени гласник Републике Србије бр. 45/2021 
 
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. 49/2021 
 
Наредба о измени и допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за 
време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19, 
Службени гласник Републике Србије бр. 54/2021 
 
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 
који остварују право у априлу 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
46/2021 
 
Закључак Владе 05 број 53-4228/2021, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2021 
 
Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и 
насиља у породици за период 2021–2025. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 47/2021 
 
Сажетак Посебног извештаја о дискриминацији старијих грађана, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2021 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије 
и Владе Квебека, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
9/2021 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о изменама и допунама Закона о култури, Службени гласник Републике Србије 
бр. 47/2021 
 
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту, Службени гласник 
Републике Србије бр. 47/2021 
 
Закон о изменама и допунама Закона о оснивању Музеја жртава геноцида, Службени 
гласник Републике Србије бр. 49/2021 
 
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, Службени 
гласник Републике Србије бр. 52/2021 
Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских 
Карловаца, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2021 
 



Одлука о утврђивању Крунског венца у Београду за просторну културно-историјску 
целину, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 
Одлука о утврђивању Светосавског платоа у Београду за просторну културно-
историјску целину, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 
Одлука о оснивању Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2021 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних 
струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета 
Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у 
школској 2021/2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних 
струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије 
струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских 
студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе 
чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2021 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских 
академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске 
установе чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Исправка Одлуке о оснивању Високе школе струковних студија Ваздухопловна 
академија, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о упису ученика у средњу школу, 
Службени гласник Републике Србије бр. 46/2021 
 
Правилник о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива, 
Службени гласник Републике Србије бр. 48/2021 
 
Правилник о престанку важења Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2021 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 
Србије бр. 53/2021 
   
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Протокола за измену и допуну Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научној и технолошкој 
сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2021 
Меморандум о разумевању у области омладине између Министарства омладине и 
спорта Републике Србије и Министарства образовања, културе, спорта и омладине 



Републике Кипар, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
8/2021 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за април 2021. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 48/2021 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за март 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2021 
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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. НАША МЕСТА: часопис за локалну самоуправу 
4. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 
5. ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ: часопис Института за новију историју Србије 
 

 
 
 

 
                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 
 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  
2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 
3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ПРЕГЛЕД 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 задужбинама, донет 14. јануара 1912. године, Београд, 
         1912. 
    2.  Др М. Миљковић: Појам крађе, Београд, 1912. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Нови Сад: Paragraf Lex, 2020. 
  

2. ПРИРУЧНИК ЗА ПРАКТИЧНУ ПРИМЕНУ ЗАКОНА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: СТРУЧНИ КОМЕНТАРИ, ТУМАЧЕЊА, МОДЕЛИ 
АКАТА И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 
Нови Сад: Paragraf Lex, 2020. 

  
3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА:  

ПО ЧЛАНОВИМА 
Нови Сад: Paragraf Lex, 2020. 

  
4. СПРОВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛА ПОСТУПАКА  

ЈАВНИХ НАБАВКИ 
Вук Цуцић 
Београд: Службени гласник, 2020. 

  
5. УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО 

Ђузепе де Верготини 
Београд: Службени гласник, 2015. 

  
6. НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 

Здравко М. Петровић, Наташа Мрвић Петровић 
Београд: Службени гласник, 2012. 

  
7. ПРИРУЧНИК ЗА КРИВИЧНИ ПОСТУПАК:  

СУДСКА ПРАКСА, ОБЈАШЊЕЊА, ОБРАСЦИ,  
ПРИМЕРИ И ШЕМА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 
Иван Дузлевски, Никола Пантелић 
Београд: Службени гласник, 2020. 

  
8. ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ У ГРАЂАНСКИМ СПОРОВИМА: У 

ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА  
ЗА ЉУДСКА ПРАВА 
Јелена С. Миленковић 
Београд: Службени гласник; Факултет за европске правно-политичке студије, 
2019. 

  
9. МЕЂУНАРОДНА АРБИТРАЖА: СА ОДАБРАНИМ ПРИЛОЗИМА 

Маја Станивуковић 
Београд: Службени гласник, 2013. 

  
10. СРБИЈА И ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

Марко Сладојевић 
Београд: Службени гласник, 2017. 

  
11. КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ 

Милан Шкулић 
Београд: Службени гласник, 2019. 
 
 

  



12. ВЕШТИНА ПИСАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ: ПРИРУЧНИК 
ЗА КРИВИЧНЕ СУДИЈЕ И ПРИПРЕМУ ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА 
ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА 
Миодраг Мајић 
Београд: Службени гласник, 2020. 

  
13. КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО:  

ПРАКТИКУМ ЗА ПРИПРЕМУ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА 
Миодраг Мајић 
Београд: Службени гласник, 2020. 

  
14. ПРАВНА ЗАБЛУДА У КРИВИЧНОМ ПРАВУ 

Никола Вуковић 
Београд: Службени гласник, 2019. 

  
15. ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Предраг Димитријевић 
Београд: Службени гласник, 2020. 

  
16. УВОД У ПРАВО 

Радомир Д. Лукић 
Београд: Службени гласник, 2020. 

  
17. ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА:  

МАТЕРИЈАЛНОПРАВНИ И ПРОЦЕСНИ АСПЕКТИ 
Ранка Вујовић 
Београд: Службени гласник, 2019. 

  
18. СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

Саша Марковић 
Београд: Службени гласник, 2018. 

  
19. ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  

И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО 
Слободан Марковић 
Београд: Службени гласник, 2018. 

  
20. ЉУДСКА ПРАВА И УСТАВНА ДЕМОКРАТИЈА: 

УСТАВНИ СУДИЈА ИЗМЕЂУ НЕГАТИВНОГ  
И ПОЗИТИВНОГ АКТИВИЗМА 
Цирил Рибичич 
Београд: Службени гласник; Уставни суд Републике Србије, 2012. 

  
21. РЕЧНИК КЊИЖЕВНИХ РОДОВА И ВРСТА 

Београд: Службени гласник, 2015. 
  
22. У СЛУЖБИ ЊЕНОГ ВЕЛИЧАНСТВА:  

УЛОГА ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА У 
КРЕИРАЊУ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА 
Горан С. Николић 
Београд: Службени гласник, 2020. 
 

  



23. ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ИНДУСТРИЈСКИХ ОДНОСА 
Београд: Службени гласник, 2015. 

  
24. АРАПСКО-СРПСКИ РЕЧНИК 

Драгана Кујовић 
Београд: Paidea; Службени гласник, 2017. 

  
25. МЕЂУНАРОДНИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ 

Милан С. Пироћанац 
Београд: Службени гласник, 2019. 

  
26. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

Милоје Обрадовић 
Београд: Службени гласник, 2019. 

  
27. ЛЕКСИКОН СРПСКОГ ПРОСВЕТИТЕЉСТВА 

Мирјана Д. Стефановић 
Београд: Службени гласник, 2009. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
1. Ivan Stevanović: VIZANTIJSKA CRKVA: Obrazovanje arhitektonske slike svetosti: 
preispitivanja, problematika i perspektive proučavanja vizantijske sakralne arhitekture / 
Beograd: Evoluta, 2018. 
 
Preuzeto sa sajta: 
https://www.makart.rs/knjige/knjiga-vizantijska-crkva-obrazovanje-arhitektonske-slike-
svetosti-ivan-stevovic-38065 

 

Ivan Stevović vizantijsku crkvu posmatra kao trodimenzionalnu sliku i u svom delu 
Vizantijska crkva : obrazovanje arhitektonske slike svetosti daje novi, integralni pogled na 
sakralnu arhitekturu koja se tradicionalno proučava kroz detalje. Akcenat se stavlja na zlatno 
doba vizantijske arhitekture i odgovara na pitanje kako crkve iz ovog perioda oslikavaju 
poimanje svetog kod srednjovekovnog čoveka. 

 

Magistralni tok proučavanja arhitekture vizantijske crkve predugo je u dubokoj senci ili pod 
neadekvatnim svetlom ostavio vremenu tumačenje celine njenih najvažnijih svojstava, njene 
raznovrsne i vrhunski slojevite slike svetosti. Jer uistinu je teško zamisliti da je čas pre ulaska 
u dom Gospodnji, prosečni Romej u crtežu trijumfalnog luka na fasadama prepoznavao 
trodelnu podelu prostora crkve upisanog krsta s kupolom. Prepoznavao je, međutim i izvesno, 
nešto sasvim drugo, mnogostruke vizuelne kodove kojima je svetost bila iskazivana. 

 

 

2. Šarl Dil: MLETAČKA REPUBLIKA: Istorija Venecije / Beograd: Evoluta, 2019. 
 
Preuzeto sa sajta: https://www.makart.rs/knjige/knjiga-mletacka-republika-sarl-dil-38948 
 

– Mletačka republika – otelotvoreni san u službi časti i profita 

 

Pred čitaocem se nalazi knjiga posvećena fenomenu jednog neobičnog grada, koji se od 
ribarskog naselja na peščanim sprudovima uzdigao do kolonijalne imperije, čije su flote 
suvereno krstarile Mediteranom i gospodarile mnogim njegovim lukama i obalama. Reč je, 
naravno, o Veneciji ili Mletačkoj republici. Autor ove studije je ugledni francuski istoričar 
Šarl Dil (1859–1944), profesor univerziteta i osnivač Katedre za istoriju Vizantije na Sorboni. 
Suptilne i istovremeno čvrste niti vezivale su Veneciju za Carstvo Romeja, te stoga ne treba da 
čudi datost da se pisanja istorije Mletaka poduhvatio jedan vizantolog. Premda je ova knjiga 
davno napisana, njena pojava u prevodu na srpski jezik je veoma dragocena. Čitalačka publika 
u Srbiji, izuzev vrednih proučavalaca istorije srednjeg veka i ranog modernog doba, uglavnom 
nije upoznata s činjenicom da su veze Srba i Venecije bile izuzetno jake počev od prvih 
izvorima posvedočenih kontakata iz sredine i druge polovine IX veka, kada su ratoborni 



Neretljani zadali mnogo glavobolje duždevima Pjetru Tradoniku i Pjetru Kandijanu I, pa do 
pada Prejasne republike pred pobedonosnom Napoleonovom silom 1797. godine. Istorija Srba 
bila bi mnogo siromašnija da pisana svedočanstva o njoj nisu sačuvana u Mletačkom arhivu 
(Archivio di Stato di Venezia), Muzeju Korer, Marćani i mnogim drugim muzejskim, 
bibliotečkim i arhivskim fondovima i zbirkama u vlasništvu ustanova kulture, naučnih instituta 
i privatnih lica. U srednjem veku mnogi srpski vladari i velikaši uživali su prava mletačkih 
građana, mletački trgovci su često dolazili u luke, gradove i trgove pod srpskom vlašću, 
trgovalo se i pregovaralo, sklapana su savezništva, a ponekad se i ratovalo. Kretanje ljudi i 
robe neminovno je uslovilo i razmenu ideja. U vreme Balšića i Crnojevića, despota Stefana 
Lazarevića i Đurđa Brankovića, i posebno nakon nestanka srpske srednjovekovne države, 
delovi srpskog naroda živeli su pod vlašću Mletačke republike. Mnogi Srbi i drugi Južni 
Sloveni, počev od poslednjih decenija XIV veka, spas od zavojevača tražili su u gradu na 
lagunama. U njemu su bili poznati pod zajedničkim nazivom Schiavoni. Sećanje na njih čuva 
jedno od najreprezentativnijih šetališa u današnjoj Veneciji – Riva degli Schiavoni u 
neposrednoj blizini Trga Svetog Marka i Duždeve palate. Skjavoni su uspeli da u Veneciji 
stvore svoju školu, bratovštinu i gostoprimnicu, a kao zaštitnike uzeli su dobro poznate 
svetitelje iz zavičaja, Svetog Đorđa i Svetog Trifuna. Uprkos predočenim činjenicama, 
zapanjujuće je mali broj naslova posvećenih istoriji Venecije koji se mogu naći u knjižarama 
na srpskom govornom području. Premda jedna od omiljenih turističkih destinacija, Venecija 
ne izaziva veliko interesovanje čitalačke publike. Njena istorija je prebogata, ona je riznica 
remek-dela vizuelnih umetnosti, nadahnjujućih i zastrašujućih predanja, istoriografskih 
svedočanstava, književnih dela raznorodnih žanrova, osobenih scenskih umetnosti. Grad 
stvoren u snu Svetog Marka, u čudesnoj viziji koju je Jevanđelista doživeo na Rivoaltu 
(Rijalto), peščanom sprudu na koji je pristao zbog jakog nevremena. Njegov skromni brod 
oštećen je na putu prema Akvileji. Velelepni grad iz Jevanđelistine vizije vremenom je postao 
stvarnost. Studija Šarla Dila prati ovaj razvoj od skromnog naselja na sprudovima između 
kojih je tekla reka, današnji Canal grande, s ribarskim kućicama, baštama, stablima voćaka i 
vinogradima, do pouzdanog saveznika Romejskog carstva. Krvava pobuna iz 976. godine, u 
kojoj je grupacija na čelu s Orseolima odnela pobedu nad porodicom Kandijano, odredila je 
dalju sudbinu Venecije. Masakrirani dužd Pjetro Kandijano IV i njegovi istomišljenici zalagali 
su se za uspostavljanje čvršćih veza sa zaleđem, stvaranje poseda na kopnu, uključivanje grada 
u feudalni sistem i privredne tokove karakteristične za čvrsto tle izvan lagune. U političkom 
smislu to je značilo oslonac na tek stvoreno Rimsko-nemačko carstvo. Orseoli su pogled 
okretali ka Vizantiji, ka dalekom Konstantinopolju, a napredak su videli u razvoju pomorske 
trgovine. Tako se dogodilo da je Venecija 1205. posedovala kolonijalno cartvo na Levantu. 
Jadransko more je već neko vreme slovilo za njen zaliv. Posede na kopnu – Terraferma – 
počela je da stvara tek od XIV veka. Šarl Dil kontinuirano prati razvoj mletačke politike, njenu 
borbu za samostalnost u odnosu na Romejsko carstvo. Autor posebnu pažnju poklanja razvoju 
državnog uređenja, u mnogo čemu jedinstvenog, u kome su se skladno prepleli elementi 
monarhijskog i oligarhijskog uređenja s bledim proplamsajima nekadašnjih prava stanovnika 
lagune da o stvarima od presudnog značaja odlučuju zajednički. Složeni sistem veća i 
magistratura prikazan je izuzetno razumljivo. Na više mesta govori se o ekonomskom 
pragmatizmu i značaju profita kao jedne od glavnih vrednosti kojoj se težilo u javnom i 
privatnom životu. Šarl Dil objašnjava da je ekonomsko blagostanje u Veneciji stvaralo 
atmosferu zadovoljstva među građanima, što je ublažavalo tenzije između patricijata i nižih 
društvenih slojeva uprkos čvrstoj kontroli organa vlasti. Premda se ova teza danas može 
posmatrati iz više različitih uglova, ona je u osnovi izdržala sud vremena. Stvaranje 
prekomorskih poseda – Stato da mar – iziskivalo je razvoj novih magistratura. Mletačkoj 
diplomatiji posvećeno je posebno poglavlje. Šarl Dil je dosta prostora ostavio i onoj drugoj 
Veneciji, izvan ratova, virtuoznih diplomatskih odmeravanja, profita i kolonijalnog carstva – 
gradu Veneciji u kome se odvijao život na mnogo različitih nivoa. Ton su mu davali slikari, 
vajari, pisci, putnici, strane diplomate, državnici u prolazu, ljudi različitog porekla i rasa, 
kurtizane-pesnikinje prefinjenih manira i zavodljivog intelektualnog stava. Šarl Dil 



venecijanski karneval posmatra fenomenološki. Junaci posebnih poglavlja su Crkva Svetog 
Marka i Duždeva palata, ondašnji i ovdašnji simboli Venecije, njene moći, lepote i trajanja. 
Pisac čitaoca sugestivno uvodi u vreme izgradnje velelepne crkve, kada je prostor oko nje bio 
još uvek neraščišćen od privatnih kuća, botega, skladišta, vinograda i drvoreda. Oblikovanje 
Trga Svetog Marka trajalo je vekovima. Vrhunac Prejasne republike predstavlja XV stoleće. 
Već je XVI vek period opadanja još uvek nedovoljno uočljivog, dok XVII i XVIII stoleće jesu 
vreme nepovratnog osipanja. Pravac kojim se stara Republika zaputila bio je manje-više svima 
jasan. Izgubila je bitku sa novim vremenima i nekim novim snagama. Slabljenje je davno 
počelo. Na Istoku, u Indiji, u preganjanju s Portugalcima oko nabavke i transporta začina. 
Izgubivši jednom tu bitku, Venecija se više nije mogla bogzna čemu nadati. Ulazak 
Napoleonovih snaga u grad i ukidanje Mletačke republike predstavljali su očekivani ishod. 
Čak i u tim trenucima nekadašnja sila sačuvala je svoje dostojanstvo, premda je Luiđi Manin 
duždevsku kapu, simbol njegovog prejasnog gospodstva dužda venecijanskog, predao svom 
sluzi, i premda je velika većina članova Velikog veća pristala da se bez otpora preda 
zavojevaču. San o slavi Jevanđelistinog grada i danas pretrajava, svemu uprkos. 

 

dr Katarina Mitrović 

 

 

3. Ana Stolić: KRALJICA DRAGA OBRENOVIĆ / Beograd: Evoluta, 2018. 
 
Preuzeto sa sajta: https://www.makart.rs/knjige/knjiga-kraljica-draga-obrenovic-ana-stolic-
37134 

 

Autorka knjige Ana Stolić prikazuje život Drage Obrenović u svetlu tadašnjih političkih 
zbivanja, njenog odnosa sa Rusijom i uticaja na dvor. Naročito je opisan njen odnos sa kraljem 
i njihova velika ljubav. Zanimljiva biografija o životu kraljice koja nije bila voljena u narodu, 
ali je i pored toga uspela da se izdigne iznad društva koje je nije poštovalo. 

Ova knjiga je dopunjena verzija rukopisa magistarske teze odbranjene davne 1996. god. na 
Odeljenju za istoriju Filozoskog fakulteta u Beogradu ... 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizara.zavod.co.rs/kraljica-draga-obrenovic 

 

Istorijska biografija je preživela sve udare postmodernističkog poricanja istorije i ostala je 
jedan od najpopularnijih i najčitanijih žanrova istoriografije uprkos značajnom uticaju 
raznovrsnih teorijskih koncepata i velikom proširenju istraživačkog polja u okviru kulturne i 
društvene istorije u poslednjih dvadeset godina. Iako pripada tradiciji narativne istorije, 
biografija je bila i jeste izuzetno privlačna istoričarima koji su uvek spremni da iznova 
preispituju, dopunjuju i daju svoj pečat životima poznatih ličnosti, ali i publici da je sa 
nesmanjenim žarom i interesovanjem čita. Čini se čak da je Lorens Stoun, poznati engleski 
istoričar, bio u pravu kada je u poslednjoj deceniji 20. veka predvideo „povratak naracije”, a sa 
njom i biografije sa svim rizicima i opasnostima koje sa sobom nosi ovakva forma književno-
narativne istoriografije (emotivnost i nedovoljna distanca autora, pojednostavljivanje 



istorijskih procesa, selektivno korišćenje izvora, zamerke stručnjacima da su se opredelili za 
laku i unosnu alternativu koja predstavlja prečicu do publike itd.). Međutim, moderne 
biografije imaju i brojna svojstva koja ih razlikuju od narativnog ili hagiografskog pristupa: 
pojedinac je najčešće sagledan i shvaćen u kontekstu vremena u kojem je živeo, sveobuhvatne 
su a često i obimne, jer se autori sve više plaše da će izostaviti važne pojedinosti, trudeći se da 
uspostave ravnotežu između privatnog i javnog u životu njihovih junaka. 

 

 

4. Tatjana Černikov; Jaroslav Višnjakov: OD KNEŽEVINE RUS DO CARSKE RUSIJE: 
(IX–XVII): Istorija Rusije, knjiga 1 / Beograd: Evoluta, 2018. 
 
Preuzeto sa sajta: https://www.makart.rs/knjige/knjiga-istorija-rusije-1-od-knezevine-rus-do-
carske-rusije-ix-xvii-veka-jaroslav-visnjakovtatjana-cernikov-37862 

 

Knjiga posmatra transformacije ruskog naroda od istočnoslovenske plemenske zajednice u 
srednjovekovni ruski etnos i kasnije u rusku naciju novog vremena. S druge strane, autori 
takođe prate i evoluciju višedimenzionalnog razvojnog puta ruske države od jedinstvene 
ranosrednjovekovne kneževine u X–XI veku preko feudalne rasparčanosti do stvaranja 
regionalnih kneževina sa stvaranjem protoetniteta oko Vladimiro-Suzdaljske kneževine, 
Novgorodske kneževine, Galičko-Volinske kneževine u XII–XIII veku. Posledica ovih 
razmirica postala je okupacija i podela ruskih zemalja uglavnom od strane tatarske nomadske 
najezde sa Istoka, ali u manjoj meri i vernih Rimu Poljaka, Litvanaca, Nemaca i Šveđana u 
XIII–XV veku. U otporu nomadima sa Istoka i želji za ujedinjenjem i stvarala se jedinstvena 
ruska kneževina oko Moskve u XV–XVI veku. 

Apsolutističke tendencije i pokušaj centralizacije vodio je integraciji Vladimiro-Suzdaljske i 
Novgorodske zemlje u jednu celinu, dok su se zapadne i južne teritorije starih ruskih 
kneževina nalazile u okviru Poljsko-Litvanske konfederacije. Nakon pada dinastije Rjuriković 
krajem XVI veka došlo je do smutnje i ponovnog pokušaja podele ruskih zemalja – sada od 
strane Poljsko-Litvanske konfederacije i Šveđana. Nakon pada Moskve i doba smutnje u 
prvim decenijama XVII veka ruska država se ponovo obnovila uz novu dinastiju Romanov. 
Krenuo je proces oslobođenja i sabiranja ruskih zemalja u neprekidnom talasu ratova i mirnih 
pregovora sa Švedskom i Poljskom. Došlo je do početka povratka u sastav zajedničke države 
teritorija Istočnih Slovena koje su se nalazile pod poljsko-litvanskom vlašću nekoliko vekova i 
gde su već klijali identiteti novih naroda – Ukrajinaca i Belorusa. 

Ujedinjenjem zemalja nekadašnjih ruskih kneževina došlo je do potrebe izjednačavanja 
crkvenih pravila i običaja, što je stvorilo crkveni raskol i podelu pravoslavlja u Rusiji na 
starovere i novi obred, što je ojačalo Rusiju kao značajan centar pravoslavne grane 
hrišćanstva, ali s druge strane stvorilo je osnovu za društvene podele i konflikte. 

Rusija je predstavljala u to vreme stalešku monarhiju čije je uređenje i način delovanja veoma 
slikovito opisan u monografiji. U nauci, ova završna tačka monografije dobila je priznanje kao 
trenutak vrhunca samostalne i autentične ruske civilizacije i države. 



5. Dejan Tiago Stanković: ZAMALEK: Roman o kismetu / Beograd: Laguna, 2020. 
 
Preuzeto sa sajta: https://www.laguna.rs/n4647_knjiga_zamalek_laguna.html 
 
U srcu Kaira, na ostrvu usred Nila, decenijama je postojala antikvarnica krcata svakojakim 
blagom kao Ali-babina pećina. Radnju, najčuveniju u tom delu sveta, vodili su Kosta, glasoviti 
egiptolog, i njegova poćerka Arna sve dok kismet, zbog nekih Kostinih misterioznih greha, 
nije odlučio drugačije. Ova priča u kojoj se mešaju ovozemaljski i zagrobni život nije mogla 
da se dogodi nigde osim u Kairu, pa su taj pustinjski megalopolis, njegova tiha mahala 
Zamalek, ljudi, običaji i vrelina grada jednako važni junaci romana kao i Kosta antikvar i 
pripovedačica Arna, prašina koja stalno pada i Nil koji teče kao život. 
 
„Zamalek je roman koji vam se u prvom trenutku čini kao putopis pun opisa čudnih običaja, 
leksikon egzotičnih pojmova ili nekakav uvrnuti bedeker o Egiptu. A onda, malo-pomalo, iz 
novootkrivenih delova istorije te zemlje i sjajnog opisa mentaliteta njenih stanovnika počinje 
da izranja priča. Ona se, kao ponornica koja je u početku hučala negde u dubini, u svoj svojoj 
snazi najzad pojavljuje na svetlosti dana, sa svojim junacima, njihovim neobičnim pojavama i 
zanimljivim biografijama. Ta priča postaje zavodljiva, napeta i dirljiva, da bi se na kraju ulila 
u okean uspomena. Ako je o Aleksandriji najbolju belešku napravio Lorens Darel, onda je, na 
sličan način, kroz uzbudljive sudbine svojih junaka i neobične trenutke iz njihovih života u 
kvartu Zamalek, Dejan Tiago Stanković ovekovečio Kairo.” 
 

Goran Marković 
 
 
 
6. Dejvid Grejber: NEBULOZNI POSLOVI / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2020. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4808 
 

Oslanjajući se na argumente političkih mislilaca, filozofa i naučnika, Grejber objašnjava 
društvene i ekonomske posledice ovih poslova i predlaže kako da drugačije postavimo 
vrednosti, tako da više cenimo rad koji podrazumeva kreativnost i brigu o drugima. 

 

„Duhovita i upečatljiva knjiga koja poziva na kulturni preokret u našim vrednostima.” 

The New York Post 

 

„Osećajući kako mu je sve to nešto poznato, čitalac sa zadovoljstvom prati Grejbera u 
njegovim zabavnim nastojanjima da kategoriše nebulozne poslove u siledžije, lakeje, štriklere, 
zakrpe i dodeljivače zadataka, koji se neminovno stapaju u kompleksne multiformne 
nebulozne poslove. Smešno je, mada i poražavajuće, koliko pogrešno shvatamo rad i koliko 
vremena na njega trošimo.” 

Bloomberg.com 

 



„Grejberovi tekstovi o antropološkoj teoriji su izvanredni. Smatram ga generacijski najboljim 
svetskim teoretičarem antropologije.” 

 

Moris Bloh, 

prof. antropologije na LŠE, 

član Britanske akademije nauka 

 

Dejvid Grejber, profesor na Londonskoj školi ekonomije, jedan je od osnivača pokreta 
Okupirajmo Vol strit, tvorac čuvenog slogana „Mi smo 99 posto” i osnivač Antikapitalističke 
konvergencije. Autor je knjige Utopija pravila: O tehnologiji gluposti i skrivenim radostima 
birokratije (Geopoetika, 2016).  

 
 
 
7. Kristofer Houp: DŽIMFIŠ ILI DESET GODINA NA POGREŠNOJ STRANI 
ISTORIJE / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2019. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4715 

 

Satira bazirana na realnim političkim događajima. Stvarnost koja deluje kao da je nemoguća. 
A zapravo je ujedno bajka za odrasle i zastrašujući komentar političke moći.  

Večna Houpova tema – Južna Afrika, ovoga puta u poslednjim godinama aparthejda, uz 
putovanje preko Zimbabvea, Ugande, Mobutuovog Zaira, Liberijskog rata i Somalije do 
Černobilja, pada Berlinskog zida, Moskve i Rumunije. A putnik, pogrdnog imena Džimfiš je 
„retka zver” u Južnoj Africi: crnac bele puti ili belac sa crnačkim korenima koga rasizam i 
etničko klasifikovanje sveta uporno tera od odgovora na pitanje „Kako ću znati kada sam na 
pravoj strani istorije? I koga da pitam?” 

Igra imenima glavnih junaka, počev od Džimfiša (Sovjet Malala, Zoran Srbin) uvezuje u priču 
Istočnu Evropu, a naivnog putnika pri povratku u domovinu suočava sa grubom istinom sveta: 
da aparthejd nije umro već je mutirao. 

Gorki humor koji zastaje u grlu jer je oruđe i snaga ljudi bez moći i efekta. Preko puta tzv. 
malih ljudi stoje oružje, ratovi i revolucionari koji postaju establišment. 

 

„Ja sa Južnom Afrikom imam vrlo strasnu, ali duboko nesrećnu ljubavnu vezu. Ne znam da li 
da se oženim njome ili da je gurnem sa litice; no, na kraju, nijedno mi ne bi pomoglo.” 

Kristofer Houp 

 



„Odiseja Džimfiša opasana je sirotinjskim turizmom, oružanim pornom, decom ratnicima, 
albino aukcijama, neefikasnim mirotvorcima, krvavim dijamantima, koncentracionim 
logorima, ejdsom, genocidom u Ruandi, građanskim ratovima od Jugoslavije do Sijera 
Leonea.” 

En Gudvin 

 

„Jedan od najboljih romanopisaca ove zemlje danas.”  

Literature Review 
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