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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Словенији, Предрага Филипова, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Словенији, Александра Радовановића, Службени гласник Републике Србије  
бр. 92/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног представника 
Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике Србије при Организацији за европску 
безбедност и сарадњу и другим међународним организацијама у Бечу, Мирославе Бехам, 
Службени гласник Републике Србије бр. 97/2011 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о изручењу, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2011 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о правној 
помоћи у грађанским и кривичним стварима, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 9/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Хрватске о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 9/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Мађарске о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 9/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике 
Нигерије о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 9/2011 
 
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске 
о сарадњи у области одбране и статусу њихових снага, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 10/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике 
Србије и Владе Црне Горе, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 10/2011 
 
Закон о рехабилитацији, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама, Службени гласник Републике 
Србије бр. 92/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о полицији, Службени гласник Републике Србије  
бр. 92/2011 
 



Закон о изменама и допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији, 
Службени гласник Републике Србије бр. 92/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о јединственом бирачком списку, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о Уставном суду, Службени гласник Републике Србије 
бр. 99/2011 
 
Уредба о оснивању Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу, 
Службени гласник Републике Србије, бр. 90/2011 
 
Уредба о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 90/2011 
 
Уредба о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 97/2011 
 
Уредба о контроли преласка административне линије према Аутономној Покрајини Косово и 
Метохија, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и 
мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања 
одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске функције, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 90/2011 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Лас Палмасу де Гран Канарија, 
Краљевина Шпанија, Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2011 
 
Одлука о распуштању Скупштине општине Кула и образовању Привременог органа општине 
Кула, Службени гласник Републике Србије, бр. 97/2011 
 
Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета 
судства из реда судија апелационих судова, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2011 
 
Одлука о изборним радњама и роковима у поступку предлагања кандидата за изборног члана 
Високог савета судства из реда судија апелационих судова, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 99/2011 
 
Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Кула, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 97/2011 
 
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије за смањење 
преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у 
Републици Србији у периоду од 2010. до 2015. године, Службени гласник Републике Србије, 
бр. 90/2011 
 
Стратегија комуникације о приступању Републике Србије Европској унији, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 93/2011 
 
 
 
 



Службени лист града Београда 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи, Службени лист града Београда  
бр. 45/2011 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Оквирног уговора о зајму за доделу појединачних зајмова између 
KFW-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије и Народне банке Србије као агента, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2011 
 
Закон о потврђивању Међународне конвенције о поморским привилегијама и хипотекама, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума о међународном превозу лакокварљивих намирница и 
специјалним средствима за њихов превоз (АТП), Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 10/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и 
Владе Државе Кувајт, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 10/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и 
Владе Републике Јерменије, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 10/2011 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о избегавању 
двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 10/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Индонезије о подстицању и узајамној заштити улагања, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 10/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Азербејџан о сарадњи у области заштите животне средине, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 10/2011 
 
Закон о тржишном надзору, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2011 
 
Закон о изменама Закона о становању, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 
Закон о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима 
економске кризе, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2011 
 
 



Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава, Службени 
гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 
Закон о измени Закона о осигурању, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 
Закон о задуживању Републике Србије код Комерцијалне банке а.д. Београд за потребе 
куповине зграде Аероинжењеринга и извођење неопходних радова на објекту за потребе 
смештаја Првог основног суда у Београду, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању приоритетних туристичких 
дестинација, зона, локација и категорија објеката у местима за одмор и туристичким местима 
у приоритетним туристичким дестинацијама, Службени гласник Републике Србије  
бр. 90/2011 
 
Уредба о установљавању ловних подручја на територији Републике Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 91/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење 
сточарства у 2011. години, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског 
фонда за шуме Републике Србије у 2011. години, Службени гласник Републике Србије  
бр. 91/2011 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КОРАК НАПРЕД“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 93/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз субвенционисање 
камате по кредитима за финансирање стамбене изградње у 2011. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 93/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о условима и критеријумима за субвенционисање каматне стопе за 
потрошачке кредите за правна лица, односно финансијски лизинг, за набавку одређених 
трајних потрошних добара и услуга у 2011. години, Службени гласник Републике Србије  
бр. 93/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о условима за субвенционисање каматних стопа за кредите за 
одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава и за извозне послове у 
2011. години, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Паљевине“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 93/2011 
 
Уредба о посебном начину обраде података садржаних у катастру земљишта за Аутономну 
Покрајину Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије  
бр. 94/2011 
 
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Гутавица“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 94/2011 
 



Уредба о проглашењу Споменика природе „Парк Буковичке Бање“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 94/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза 
евидентирања промета преко фискалне касе, Службени гласник Републике Србије  
бр. 94/2011 
 
Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2012. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 95/2011 
 
Уредба о допуни Уредбе о условима и начину подстицања производње, продаје и 
спровођења субвенционисане куповине аутобуса произведених у Републици Србији у 2011. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2011 
 
Уредба о допуни Уредбе о условима и начину подстицања производње и продаје трактора и 
прикључних машина за тракторе у Републици Србији у 2011. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 96/2011 
 
Уредба о допуни Уредбе о условима и начину подстицања производње, ремонта и продаје 
грађевинских машина, производње и продаје грађевинских машина, производње и продаје 
теретних возила и специјалних надградњи на камионским шасијама и спровођења 
субвенционисане куповине теретних возила произведених у Републици Србији заменом 
старо за ново у 2011. години, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2011 
 
Уредба о допуни Уредбе о субвенционисању продаје трактора у Републици Српској  у 2011. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2011 
 
Уредба о обиму и начину преузимања имовине, обавеза и запослених од Фонда за социјално 
осигурање војних осигураника у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 97/2011 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о техничкој документацији за извођење геодетских 
радова и стицању овлашћења за пројектовање геодетских радова, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2011 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Европско првенство у рукомету Србија 
2012“, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2011 
 
Уредба о изменама и допуни Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за подизање 
производних засада воћака, винове лозе и хмеља за 2011. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2011 
 
Уредба о условима и начину пребијања дуговања и потраживања по основу кредитних 
послова са иностранством у девизама, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 
Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредба члана 14а став 1. тачка 2) Закона о порезу 
на доходак грађана, Сл. гл. РС бр. 24/2001, није у сагласности с Уставом, Службени гласник 
Републике Србије бр. 91/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Просторног плана подручја експлоатације Колубарског 
лигнитског басена, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 



Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 
Одлука о условима и начину обављања мењачких послова, Службени гласник Републике 
Србије бр. 93/2011 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о поступку контроле мењачких послова, Службени 
гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ближим критеријумима и начину обрачунавања 
математичке резерве и резерве за учешће у добити, Службени гласник Републике Србије  
бр. 93/2011 
 
Одлука о минималним условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину 
исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем тог уговора, 
Службени гласник Републике Србије бр. 94/2011 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању ризицима банке, Службени гласник 
Републике Србије бр. 94/2011 
 
Одлука о изменама Одлуке о извештавању банака, Службени гласник Републике Србије  
бр. 94/2011 
 
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за 
изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2012. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2011 
 
Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна 
дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине, Службени гласник Републике 
Србије бр. 97/2011 
 

Одлука о изменама Одлуке о сезонским царинским стопама на увоз одређених 
пољопривредних производа, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2011 
 
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 500 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2011 
 
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 1000 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2011 
 
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 2000 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2011 
 
Одлука о пуштању у оптицај новчаница од 500, 1000 и 2000 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2011 
 
Одлука о висини јединице рутне накнаде Републике Србије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 98/2011 
 
Одлука о висини каматне стопе на закаснелу уплату рутне накнаде, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2011 
 



Одлука о измени Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада 
царинарница, царинских испостава, одсека и реферата, Службени гласник Републике Србије 
бр. 99/2011 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 90/2011 
 
Правилник о допуни Правилника о начину подстицања производње и продаје трактора и 
прикључних машина за тракторе у Републици Србији у 2011. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 91/2011 
 
Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе забрањених 
супстанци и Листе средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији 
средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2011 
 
Правилник о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара, 
Службени гласник Републике Србије бр. 92/2011 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних 
поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и 
вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2011 
 
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне 
дозволе, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 
Правилник о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 
Правилник о садржини и начину осматрања тла и објекта у току грађења и употребе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 93/2011 
 
Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката, Службени 
гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 
Правилник о обрасцу захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење, начину и 
поступку пријема и обраде захтева, списку пошта у којима ће се вршити подношење захтева 
и облику и садржини извода из тих захтева, Службени гласник Републике Србије  
бр. 94/2011 
 
Правилник о допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени гласник Републике Србије  
бр. 94/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2011 
 



Правилник о допуни Правилника о начину подстицања производње, ремонта и продаје 
грађевинских машина, производње и продаје теретних возила и специјалних надградњи на 
камионским шасијама и спровођења субвенционисане куповине теретних возила 
произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2011. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 94/2011 
 
Правилник о допуни Правилника о начину подстицања производње, продаје и спровођења 
субвенционисане куповине аутобуса произведених у Републици Србији у 2011. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 94/2011 
 
Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених 
врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник Републике Србије  
бр. 94/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и условима уписа и вођења 
Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и 
прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и условима 
за пасиван статус пољопривредног газдинства, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2011 
 
Правилник о мониторингу радиоактивности, Службени гласник Републике Србије  
бр. 97/2011 
 
Правилник о дозволама и центрима за обуку кабинског особља, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2011 
 
Правилник о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у 
ваздушној пловидби, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2011 
 
Правилник о престанку важења Правилника о начину и поступку утврђивања пловидбености 
ваздухоплова, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2011 
 
Правилник о престанку важења Правилника о одговорности авио-превозилаца у ваздушном 
превозу према путницима и њиховом пртљагу, Службени гласник Републике Србије  
бр. 98/2011 
 
Правилник о престанку важења Правилника о правима лица са инвалидитетом и лица са 
смањеном покретљивости у авио-превозу, Службени гласник Републике Србије  
бр. 98/2011 
 
Правилник о престанку важења Правилника о праву путника код усклађивања укрцавања, 
отказивања летова и великог кашњења летова, Службени гласник Републике Србије  
бр. 98/2011 
 
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и 
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, Службени 
гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 
Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким 
упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Службени 
гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 



Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос 
непокретности, ради изградње јавних саобраћајних површина, јавних урбаних простора- 
пјацета и пешачких пролаза, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2011 
 
Статут Акредитационог тела Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2011 
 
Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 
Списак српских стандарда из области серијски произведених једноставних посуда под 
притиском, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2011 
 
Списак српских стандарда из области опреме под притиском и склопова код којих је највећи 
дозвољени притисак PS  већи од 0,5 bar, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2011 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за развој непрофитног сектора 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине  
бр. 21/2011 
 
Решење о утврђивању Програма руралног развоја Аутономне Покрајине Војводине  за 2011. 
годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2011 
 
Решење о утврђивању Програма унапређења сточарства у Аутономној Покрајини Војводини  
за 2011. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Наредба о спровођењу активности општинских штабова за ванредне ситуације у зимским 
условима у сезони 2011/12, Службени лист града Београда бр. 48/2011 
 
Одлука о задужењу града Београда за финансирање дела пројекта унапређења београдског 
јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре, Службени лист града Београда бр. 45/2011 
 
Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени лист града 
Београда бр. 45/2011 
 
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења 
укупних средстава буџета града Београда, Службени лист града Београда бр. 45/2011 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савјета министара Босне 
и Херцеговине о привременом запошљавању држављана Републике Србије у Босни и 
Херцеговини и држављана Босне и Херцеговине у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2011 



 
Закон о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 92/2011 
 
Закон о здравственој исправности предмета опште употребе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 92/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о биоцидним производима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 92/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о хемикалијама, Службени гласник Републике Србије 
бр. 92/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за расподелу трансфера 
солидарности јединицама локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије  
бр. 91/2011 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених у органима државне 
управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 93/2011 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о евиденцијама о изворима јонизујућих зрачења и о 
озрачености становништва, пацијената и лица која су при раду изложена дејству јонизујућих 
зрачења, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2011 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о начину и условима систематског испитивања 
присуства радионуклида у животној средини у околини нуклеарног објекта, Службени 
гласник Републике Србије бр. 97/2011 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених у органима државне 
управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 98/2011 
 
Правилник о Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу 
здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2011 
 
Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије  
бр. 92/2011 
 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или 
мутагенима, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2011 
 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци, Службени 
гласник Републике Србије бр. 96/2011 
 
Правилник о евиденцији о изворима јонизујућих зрачења, професионално изложеним 
лицима, о изложености пацијената јонизујућим зрачењима и радиоактивном отпаду, 
Службени гласник Републике Србије бр. 97/2011 
 
Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у 
средствима јавног информисања, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2011 
 



 
Службени лист града Београда 
 
Правилник о начину припреме и дистрибуције бесплатних оброка, Службени лист града 
Београда бр. 47/2011 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о кинематографији, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 
Закон о патентима, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о мрежи установа студентског стандарда, Службени гласник 
Републике Србије бр. 90/2011 
 
Правилник о достављању обавезног примерка електронских публикација депозитним 
библиотекама и њиховом коришћењу, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2011 
 
Правилник о чувању, заштити и коришћењу обавезног примерка публикација  у депозитним 
библиотекама, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2011 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним 
у новембру 2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2011 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ раста потрошачких цена у октобру 2011. године, Службени лист града Београда 
бр. 47/2011 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2011. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
Смештај у библиотекама  

Немањина 22-26 Андрићев венац 1 
1. ПОЛИТИКА + + 
2. ДАНАС + + 
3. БЛИЦ + + 
4. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
5. НИН + + 
6. КУРИР +  
7. PRESS +  
8. ВРЕМЕ + + 

 
 
 
 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-

26 
Андрићев венац 1 

1.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+ + 

2.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

+  

3.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ +  
4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1

1. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за 
књижевност и друштвена питања 

+  

2. PC PRESS +  
3. MIKRO- PC WORLD +  
4. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 

праксу финансија 
+  

5. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 
друштва Србије 

+  

 
 
 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1.  МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
 

+  

2.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 
СТАТИСТИКУ 

+  

3.  БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+  

4.  БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА +  
5.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
+  

6.  САОПШТЕЊA РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 
СТАТИСТИКУ 

+  
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



















 



 
 

4 
 
 
 
 
 
 

ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Излазећи у сусрет све изражајнијим 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 библиотека 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:  
 
 
 
 
 
 
                                МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књига 8, Београд, 1922. 
  
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Смештај у библиотекама  

 Немањина 22-26 А. венац 1 
 

1. КОРАЦИ УКРУГ 
Елдер Ерберто 
Београд: Paideia, 2011. 

 
+ 

 
 

    
2. МАШТАРИЈЕ 

Хорхе Луис Борхес 
Београд: Paideia, 2006. 

 
+ 

 

    
3. РЕКВИЈЕМ ЗА ИСТОК 

Андреј Макин 
Београд: Paideia, 2003. 

 
+ 

 
 

    
4. ПРИЧА О ГАЛЕБУ И МАЧКУ КОЈИ ГА 

ЈЕ НАУЧИО ДА ЛЕТИ 
Луис Сепулведа 
Београд: Paideia, 2006. 

 
+ 

 

    
5. ЉУДИ НАШЕГ ЦАРА 

Људмила Улицка 
Београд: Paideia, 2010. 

 
+ 

 

    
6. БЕТОНСКИ ВРТ 

Ијан Макјуан 
Београд: Paideia, 2010. 

 
+ 

 

    
7. РАВЕЛ 

Жан Ешноз 
Београд: Paideia, 2011. 

 
+ 

 

    
8. МУЊЕ 

Жан Ешноз 
Београд: Paideia, 2011. 

 
+ 

 

    
9. ПРИПОВЕТКЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА: том 

1. и 2. 
Луиђи Пирандело 
Београд: Paideia, 2009, 2011. 

 
+ 

 

 
10. ВЕЛИКА ЗАСЕДА: тамна страна 

Жорже Амадо 
Београд: Paideia, 2011. 

 
+ 

 

    
 11. ВРЕМЕ БРЗО СТАРИ: десет приповести 

Антонио Табуки 
Београд: Paideia, 2010. 

  
 +  
 
 

 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
 12. ЗИМСКО ПУТОВАЊЕ 

Амели Нотомб 
Београд: Paideia, 2010. 

 
+ 

 

    
13. НИ РОД НИ ПОМОЗ БОГ 

Амели Нотомб 
Београд: Paideia, 2009. 

 
 
 
   
 +  

    
14. КРАЉЕВСКА ПРИВИЛЕГИЈА 

Амели Нотомб 
Београд: Paideia, 2011. 

 
 
  

+ 
 

    
15. КЊИГА ВЕЧНИХ КРАТКИХ ЉУБАВИ 

Андреј Макин 
Београд: Paideia, 2011. 

 
 
 

 
+ 

 

    
16. КАЗАТИ ГОТОВО ИСТУ СТВАР: 

искуство превођења 
Умберто Еко 
Београд: Paideia, 2011. 

 
 
 
 
  

+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

 
 

  
1. 1Q84: роман (књига 1, 2 и 3) 

Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2011. 

 

   
2. ЈА САМ ОК, ТИ СИ ОК: трансакциона 

анализа Jа-Tи односа 
Томас А. Харис  
Нови Сад: Психополис, 2011. 

 

   
3. МОЈ МИХАЕЛ 

Амос Оз 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
4. МОРЕ ИЗГУБЉЕНЕ ЉУБАВИ 

Санта Монтефјоре 
Београд, Evro-Giunti, 2011. 

 

   
5. МУШКАРЦИ КОЈИ МРЗЕ ЖЕНЕ 

Стиг Лашон 
Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

   
6. ОД УБИЦА, С ЉУБАВЉУ 

Џејмс Патерсон 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
7. ОЛУЈА МАЧЕВА (1. и 2. део) 

Жорж Мартин 
Београд: Лагуна, 2004. 

 

   
8. ОСТАТИ ОК 

Еми Бјорк Харис 
Београд: Моно и Мањана, 1997. 

 

   
9. ПАРИСКА ЖЕНА 

Пола Маклејн 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
10. ПИТАЊЕ БРУНА 

Александар Хемон 
Београд: Ренде, 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
 
1. Koto Mija: REKA ZVANA VREME, KUĆA ZVANA ZEMLJA / Beograd : 
Geopoetika, 2011.
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2636
 
Negde u Africi, mladi student vraća se na rodno ostrvo da bi prisustvovao sahrani svog dede 
Marijana. Dok čeka da se obavi obred, pohode ga čudna priviđenja, prima poruke u obliku pisama 
koja stižu s nepoznatog mesta, iz graničnog prostora između života i smrti. U smenjivanju stvarnih 
događaja i snoviđenja, mladi Marijano, dedin imenjak, malo-pomalo otkriva suštinu prolaznosti 
događaja i života, svoje pravo poreklo, povest svoje porodice i ostrva, prošlosti sazdane od 
promašenih ljubavi, potajnih strasti, sukoba među braćom i nerazjašnjenih ubistava. Životi žena i 
muškaraca, što umiru i ponovo se rađaju da bi ispunili svoju sudbinu i pronašli smisao postojanja, 
stapaju se u reci vremena i emocija.  
Svojim neponovljivim rukopisom i stilom, ironičnim i poetičnim u isti mah, oslanjanjući se na 
bogatu maštu i usmeno predanje, Mija Koto uvodi čitaoca u svet u kome se prepliću stvarno i 
nestvarno, istoriija i legenda, doživljeno i snevano ... 
 
 
2. Muharem Bazdulj: APRIL NA VLAŠIĆU / Beograd : Geopoetika, 2011. 
 
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2652
 
April na Vlašiću, novi roman Muharema Bazdulja, otvara se frazom iz naslova, kao pesma. Ima 
nečeg lirskog, iako ne i sentimentalnog, u ovoj prozi koja spaja naizgled nespojivo: ljubavnu priču, 
specifičan univerzitetski roman u ključu akademske farse, ponešto od stila nežne brutalnosti 
naracije klasika noar žanra, a sve to u vrlo prepoznatljivoj i skoro dokumentaristički vernoj 
atmosferi kraja dvadesetog i početka dvadeset prvog veka u Sarajevu, i ne samo u Sarajevu. 
April na Vlašiću je uvijek hladan, to je prva rečenica ovog romana, informacija koju glavnom 
junaku saopštava hotelski recepcioner. Priča koja sledi, međutim, sve je samo ne hladna. Umesto 
opuštenog produženog konferencijskog vikenda, glavnog junaka čeka sumiranje dotadašnjeg života, 
kao i preispitivanje odluka i izbora u njemu. Sve se to dešava zbog slučajnog susreta sa ženom koja 
je, na prvi pogled, u tom životu igrala jedva epizodnu ulogu. 
Najnoviji roman Muharema Bazdulja ispisan je već prepoznatljivim autorskim rukopisom, a stilski 
registar ovog dela poznavaoce njegovog opusa podsetiće najviše na priče iz knjige Čarolija. 
Ipak, April na Vlašiću u mnogo čemu predstavlja i korak dalje, korak u nepoznato. Život i literatura 
u njemu stapaju se u jedinstven amalgam strasti i gorčine, katarzičan i lekovit, a istovremeno 
otrovan za rutinski spokoj večnih malograđana, baš kao amalgamska plomba. 
 
 
3. Petrović Zoran: UGARAK / Beograd : Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2648
 
Pustinjak Andreј, skraјnut јe rođenjem od mnoštva, duhovni usvoјenik dvoјice samoizopštenika od 
sveta,njihov je učenik i svedok često јeretičkih razgovora i rasprava. O čemu? O kraljevima, 
carevima i njihovim nezahvalnim sinovima, otimanju, patriјarsima, prirodi vlasti i verovanja, 
zakonima i bezakonju, nemilosrdnosti i samilosti... Vremenski јe smešten negde potkraј srednjeg 
veka. Zapisuјući svoјa razmišljanja, kad bi ga „razdirala sumnja, požuda ili strah“, zatim, spaljuјući 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2636
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2652
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2648


ispisane listove svog rukopisa, borio se protiv vukova, tame i svega što јe staјalo na ulazu njegove 
pećine. Preko ispovesti od sveta, ljudi i boga zaboravljenog divјaka Andreјa, Zoran Petrović navlači 
na sebe i na čitaoca rizu i kostret oštrog posmatrača i sudiјe, koјi preispituјući sebe, svoјa iskušenja 
i slabosti sudi o pokaјanju, o silnima i moćnima i njihovim grehovima gordosti i pohlepe... 
Isposnička pećina negde u šumi iznad Morave, pod opsadom zverinja, poslednja јe, neјaka odbrana 
od tame koјa se oko nje sklapa. 
Zoran Petrović јe bogatim јezikom i snažnim metaforama ispisao stranice Ugarka. Pišući o јednom 
davnom vremenu pisao јe o svim ljudskim vremenima. 
Petrovićev prvi roman, Kamen blizanac (Geopoetika, 2010), uvršten јe u naјuži izbor za NIN-ovu 
nagradu kritike za naјbolji roman 2010. godine. 
 
 
4. Farija Almejda: LUZITANIJA / Beograd : Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2640
 
Pričom o mikrokosmosu jedne portugalske porodice, koju će viša sila ili sudbina – nezaobilazan 
topos u mitologiji te nacije pomoraca i osvajača – razvejati od Venecije, preko Angole do Brazila, 
data je slika portugalskog društva koje prolazi kroz tranziciju. 
Radnja romana smeštena je u razdoblje između aprila 1974. i marta 1975, simbolički omeđeno sa 
dva Uskrsa, pri čemu autor revolucionarne događaje pripoveda kombinovanom tehnikom pisama, 
snova i monologa junaka. Oponašajući epistolarne romane iz XVIII veka, Almejda Farija koristi 
različite jezičke registre i narativne tehnike, od toka svesti do intertekstualnih referenci, koje čine 
idejni okvir i smernice za razumevanje polifone strukture Luzitanije. 
Na planu fabule prepliću se različite vizure likova kroz čije su subjektivne doživljaje predočeni 
događaji, čime se problematizuje istorijsko pamćenje i mitovi ugrađeni u temelje portugalskog 
identiteta i dovodi u pitanje idealizovana prošlost i negdašnja slavna imperija, koja je sada na 
izdisaju. Književnim postupkom u kojem ukršta i suprotstavlja različite ideološke perspektive, autor 
preispituje način na koji se obrazuje sećanje, i pojedinca ali i zajednice. 
Poigravajući se opštim mestima i kanonskim književnim tekstovima, autor demistifikuje 
portugalsku kolonijalnu prošlost, stavljajući je u širi socijalni i politički kontekst. Na pozadini ovih 
velikih društvenih promena na izmaku doba kolonijalizma, u vreme pobune protiv starog 
autoritarnog poretka i borbi za individualne slobode, roman prati ljubavnu priču junaka koji 
istovremeno otkrivaju jedan drugačiji, onirički, intimni svet u kojem su doživljaj umetnosti i lepog 
protivstavljeni revolucionarnom procesu i njegovoj mitizaciji. Čitaocu je ostavljena aktivna uloga u 
rekonstruisanju fragmentarne slike stvarnosti i sklapanju smisaone celine Luzitanije, pripovesti koju 
Almejda Farija predstavlja kao novu verziju teme o portugalskoj dijaspori, nadovezujući se na 
nacionalnu tradiciju što u književnosti seže sve do Kamoensovog speva Luzijade, nezaobilaznog u 
tumačenju ovog romana. 
 
 
5. Enar Matijas: PRIČAJ IM O BITKAMA, KRALJEVIMA I SLONOVIMA / Beograd: 
Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2419
 
Kada se 13. maja 1506. godine Mikelanđelo iskrcao u Carigradu, znao je da time prkosi moći i 
gnevu Julija II, ambicioznog pape i dužnika prema umetnicima, za koga je počeo da gradi grobnicu 
u Rimu. Ali kako se ne odazvati pozivu sultana Bajazita koji mu nudi – pošto je odbio crteže 
Leonarda da Vinčija – da sagradi most na Zlatnom rogu? Tako počinje ovaj roman koji se oslanja 
na istoriju, jer polazi od istinitih događaja iz života velikog umetnika, da bi potom razvejao 
misteriju ovog putovanja.Uznemirujući, kao što je i susret ovog renesansnog čoveka s lepotama 
osmanskog sveta, precizan i izbrušen kao komad dragocenog nakita, ovaj portret umetnika na delu 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2640
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2419


istovremeno je fascinantno razmišljanje o stvaralačkom činu i simbolu nedovršenog dela,  
započetog kao spona sa drugom civilizacijom. U ovoj hronici o nekoliko zaboravljenih nedelja 
istorije, Matijas Enar skicira političku geografiju, čiji su obrisi podjednako osetljivi kao i pet vekova 
ranije. 

Za roman Pričaj im o bitkama kraljevima i slonovima dobio je Gonkurovu nagradu 
gimnazijalaca (Prix Goncourt des Lycéens) za 2010. godinu. 
 
 
6. Gospodinov Georgi: I DRUGE PRIČE / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2469
 
Zbirka pripovedaka I druge priče do sada јe obјavljena na francuskom, nemačkom, engleskom, 
češkom i italiјanskom јeziku. Nominovana јe za naјprestižniјu međunarodnu nagradu za kratku 
prozu „Frenk O’Konor“, a јedna od priča našla јe mesto i u antologiјi Best European Fiction 2010, 
koјa јe izdata u SAD.
Kao što i naslov sugeriše, PRIČA јe ovde centralna tema, pored toga što јe osnovna književna 
forma ovog dela.I druge priče potvrđuјu maјstorstvo pripovedanja poznatog bugarskog autora i 
otkrivaјu čitaocima neodoljiv i zavodljiv splet humora, sete i naјskriveniјih emociјa. 
 
„Zapadna metafikciјa susreće se sa istočnoevropskom metafizikom...“ 
 
World Literature Today 
 
„Oštro pero i nežan pogled... Sa Georgiјem Gospodinovim čitalac se upušta u јedan izmišljen svet u 
koјem svako slovo asocira na ženu, a svaka reč lavira između tuge i humora.“ 
 
Le Nouvel Observateur 
 
„Pročitati Gospodinova, Bugarina koјi se smeјe – pravo zadovoljstvo!“ 
 
Metro, Pariz 
 
„Mašina za priče!“ 
 
Le Courrier, Ženeva 
 
 
7. Bergman Ingmar: ROĐENI U NEDELJU / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2437
 
Iako je reč o drugom delu svojevrsne autobiografske trilogije – nastavku Najboljih namera (Geopoetika, 
2009), ovaj roman poznatog švedskog reditelja i scenariste sa lakoćom se može čitati nezavisno. 
Vremenski pozicioniran u deceniju posle događanja opisanih u Najboljim namerama, delu u kojem 
se autor bavio prvenstveno odnosom među njegovim roditeljima na početku veze, ovaj nastavak je 
potresan i zavodljiv roman o odnosu oca i sina i načinu života velike porodice Bergman za vreme 
boravka u letnjikovcu u drugoj deceniji dvadesetog veka. 
Savršen niz slika, majstorski spojenih jezikom filma, oživljava nam glavnog junaka, dečaka 
Pua, rođenog u nedelju, što mu, prema verovanjima, daje specijalni dar naglašene osetljivosti i 
vidovitosti. Njegovo detinjstvo čine teror starijeg brata, slušanje priča o duhovima, seksualne 
fantazije, ali i prisustvovanja bolnim svađama roditelja, kao i susreti sa smrću. Nekoliko sekvenci 
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„povrataka u budućnost“, pedeset godina nakon radnje romana, pomaže čitaocu da sklopi i poveže 
sve slike, bivajući nemim svedokom poseta Ingmara Bergmana ocu na samrti. 
Konflikti i sukobi, ali i ljubav i humor, uz lirske opise prirode čine ovaj nesvakidašnji roman u 
kojem, iako skrivene ispod površine, dominiraju seta i gorčina, ne ometajući pri tom uživanje i 
zadovoljstvo čitanja.   
Po romanu Rođeni u nedelju 1992. godine snimljen je istoimeni film u režiji Danijela Bergmana, 
sina Ingmara Bergmana, koji je potpisnik scenarija.    
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