
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 12 

2014.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за 
заједничке послове републичких органа већ више од двадесет година једном месечно 
објављује Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном 
информационо-документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за Индок и 
библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, могу 
приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима 
објављеним у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

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

        
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
 
Уредник:                Смиља Богдановић, начелник Одељења                 

(smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
 
Сарадници:           Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 

Смиљана Павков, документалиста за подршку процеса обраде 
правних   прописа 
Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података 
Гордана Михајловић, оператер припреме података  

 Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 

 
ШТАМПА: 
 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
Бeоград, Немањина 22-26 

 

 

 



 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа oбјављених 

у службеним  гласилима Републике Србије, 
Аутономне Покрајине Војводине и града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед садржаја нових бројева часописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. Листа најчитанијих књига 
 

 
 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Савезној Републици Сомалији, на нерезиденцијалној 

основи, са седиштем у Најробију, Ивана Живковића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 135/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Исламској Републици Мауританији, на 

нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату, Слађане Прице Тавчиовске, 

Службени гласник Републике Србије бр. 136/2014 

 

Указ о додели одликовања, Ордена српске заставе другог степена, за  заслуге 

у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа 

између Републике Србије и Демократске Народне Републике Алжир, 

Абделкадеру Месдуу, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Указ о додели одликовања, Ордена белог орла са мачевима другог степена, за 

нарочите заслуге у изградњи система одбране Републике Србије, унапређењу 

и одржавању оперативних способности у условима нових безбедносних 

изазова, Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани Војске Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Јемен, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Кувајту, Михаила Бркића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 138/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Јемен, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Кувајту, Владимира Кохута, Службени гласник Републике 

Србије бр. 138/2014 

 

Закон о изменама Закона о матичним књигама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 145/2014 

 

Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са Европском унијом у 

Јадранско-јонском региону, Службени гласник Републике Србије бр. 

135/2014 

 



Одлука о образовању Радне групе за извршење налога из пресуде Европског 

суда за људска права и решавање питања јавног дуга Аутономне Покрајине 

Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о организацији и раду Административне 

канцеларије Високог савета судства, Службени гласник Републике Србије бр. 

137/2014 

 

Одлука о образовању Савета за праћење примене препорука механизама 

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

140/2014 

 

Одлука о отварању Генералног конзулата Републике Србије у Санкт 

Петербургу, Руска Федерација, Службени гласник Републике Србије бр. 

146/2014 

 

Правилник о одећи, обући, рубљу и постељини осуђених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о спровођењу јавног конкурса 

за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција, 

Службени гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Правилник о измени Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и 

органима за вредновање рада судија и председника судова, Службени 

гласник Републике Србије бр. 142/2014  

 

Правилник о раду осуђеног лица, Службени гласник Републике Србије бр. 

145/2014 

 

Правилник о кућном реду Специјалне затворске болнице, Службени гласник 

Републике Србије бр. 145/2014 

 

Правилник о садржају и начину вођења јединствене евиденције несталих лица у 

оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ од 

1991. до 1995. године и Аутономне Покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. 

године и евиденција о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим 

посмртним остацима из појединачних и масовних гробница, Службени гласник 

Републике Србије бр. 145/2014 

 

Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за 

посредовање и обрасцу дозволе за посредовање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 146/2014  

 



Правилник о начину вођења Регистра посредника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 146/2014  

 

Правилник о Програму основне обуке посредника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 146/2014  

   

Решење о давању сагласности за отварање Генералног конзулата Црне Горе у 

Републици Србији, са седиштем у Сремским Карловцима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 131/2014 

 

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника, 

секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за 

процес приступања Републике Србије Европској унији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 137/2014 

 

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Радне групе за 

праћење спровођења националног акционог плана за примену Резолуције 

1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за 

масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2012–2016), 

Службени гласник Републике Србије бр. 144/2014 

  

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Акционог плана за спровођење 

иницијативе Партнерство за отворену управу за 2014. и 2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 145/2014 

 

Етички кодекс посредника, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2014  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о 

изручењу, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

16/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске 

Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске Федерације 

и руских војних меморијала на територији Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 16/2014  

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 

Краљевине Шпаније о размени и узајамној заштити тајних података, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 16/2014  

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора о трговини наоружањем (АТТ), 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 18/2014  



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених/специјалних пасоша, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 18/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Руске Федерације о статусу српских војних меморијала на 

територији Руске Федерације и руских војних меморијала на територији 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 19/2014  

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Пословник о раду Покрајинске владе, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 52/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о проглашењу Његове eкселенције господина Ли Кећианга, премијера 

Народне Републике Кине, за почасног грађанина Београда, Службени лист 

града Београда бр. 89/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 89/2014 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о осигурању, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2014 

 

Закон о платним услугама, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских 

услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 139/2014 

 

Закон о изменама и допуни Закона о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2014 



Закон о измени Закона о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 139/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2014  

 

Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 142/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Службени 

гласник Републике Србије бр. 142/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 142/2014 

 

Закон о измени Закона о порезу на додату вредност, Службени гласник 

Републике Србије бр. 142/2014 

 

Закон о измени Закона о порезу на добит правних лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 142/2014  

 

Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 142/2014  

 

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2014  

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП Банка Србија а.д. 

Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „АИК Банка” а.д. 

Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа 

„Србијагас” Нови Сад, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2014 

 

Закон о преузимању обавеза привредног друштва Air Serbia а.д. Београд 

према правним и физичким лицима по основу извршених услуга и 

испоручених роба и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 142/2014 

 

Закон о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на 

поплављеном подручју, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2014 

 

Закон о енергетици, Службени гласник Републике Србије бр. 145/2014 

 

Закон о изменама Закона о планирању и изградњи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 145/2014 

 



Закон о измени и допуни Закона о посебним условима за упис права својине 

на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 145/2014  

  

Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 130/2014 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја 

области електронских комуникација и информационог друштва у 2014. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 131/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и 

елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од 

самосталне делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 135/2014 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове објеката намењених 

пружању услуга социјалне заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 

136/2014 

 

Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 136/2014 

 

Уредба о висини и начину плаћања накнаде за примењена геолошка 

истраживања минералних и других геолошких ресурса за 2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 136/2014 

 

Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање 

грађевинског материјала за 2015. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 136/2014 

 

Уредба о измени Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову 

поплављених подручја, Службени гласник Републике Србије бр. 136/2014 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

137/2014 

 

Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2015. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 138/2014 

 

Уредба о условима и мерилима за утврђивање реда првенства закупаца 

станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално 

становање, Службени гласник Републике Србије бр. 140/2014 



 Уредба о изменама и допуни Уредбе о поступку и начину на који законити 

ималац акција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају 

акција, Службени гласник Републике Србије бр. 140/2014 

 

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у 

оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у 

транзицији и изградња институција за период 2007–2013. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 140/2014 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о управљању програмима 

претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте IIб Инструмента 

претприступне помоћи (ИПА) – програми Прекограничне сарадње са 

државама корисницама ИПА за период 2007–2013. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 140/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана 

подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица – Београд 

(Батајница), Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Уредба о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 

2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2015. 

до 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2014 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

144/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању са 

робом, Службени гласник Републике Србије бр. 145/2014 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене предела 

изузетних одлика Авала – Космај, Службени гласник Републике Србије бр. 

146/2014   

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана 

подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд 

(Добановци), Службени гласник Републике Србије бр. 147/2014  

  

Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 

2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 135/2014 

 



Одлука о изменама Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о 

стању и структури рачуна из контног оквира, Службени гласник Републике 

Србије бр. 135/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна 

у Контном оквиру за Народну банку Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 135/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о садржају и форми образаца 

финансијских извештаја за Народну банку Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 135/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна 

у Контном оквиру за банке, Службени гласник Републике Србије бр. 

135/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о обрасцима и садржини позиција у 

обрасцима финансијских извештаја за банке, Службени гласник Републике 

Србије бр. 135/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских 

извештаја за даваоце финансијског лизинга, Службени гласник Републике 

Србије бр. 135/2014 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва 

за осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 135/2014 

 

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 135/2014 

 

Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 135/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и 

ванбилансних ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 

135/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 135/2014 

 

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. 136/2014 

 



Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада 

царинарница, царинских испостава, одсека и реферата, Службени гласник 

Републике Србије бр. 136/2014 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – 

Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске, са два пружна 

колосека на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 

137/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације 

и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, Службени 

гласник Републике Србије бр. 138/2014 

 

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања 

програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 140/2014 

 

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену 

робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 140/2014 

 

Одлука о образовању Координационог тела за усмеравање активности на 

сузбијању сиве економије, Службени гласник Републике Србије бр. 140/2014 

 

Одлука о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за 

обављање енергетских делатности за 2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 140/2014 

 

Одлука о висини накнаде за издавање лиценце у Комори социјалне заштите, 

упис у Регистар чланова Коморе и издавање уверења о чињеницама из 

регистара које води Комора социјалне заштите за 2015. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 140/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о достављању Народној банци Србије података 

банака ради праћења девизне штедње положене код банака, Службени 

гласник Републике Србије бр. 141/2014  

 

Одлука о изменама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских 

извештаја за друштва за осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 

141/2014  

 

Одлука о изменама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских 

извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 141/2014  



Одлука о измени Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне 

дажбине, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Одлука о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које 

се купују и продају на девизном тржишту, Службени гласник Републике 

Србије бр. 143/2014  

 

Одлука о измени Методологије за одређивање цене приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 

143/2014 

 

Одлука о висини чланарине која се обрачунава и плаћа Привредној комори 

Србије за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Одлука о утврђивању висине и основице, начину и роковима плаћања 

чланарине Привредној комори Војводине за 2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 143/2014 

 

Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 147/2014  

 

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за родну 

равноправност, Службени гласник Републике Србије бр. 147/2014 

   

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. 131/2014 

 

Правилник о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру 

и Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије 

бр. 131/2014 

 

Правилник о саобраћајној сигнализацији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 133/2014 

 

Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 133/2014 

 

Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и 

вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница, 

Службени гласник Републике Србије бр. 135/2014 

 

Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за 

коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у 



радио-фреквенцијском опсегу 1710–1785/1805–1880 MHz, Службени гласник 

Републике Србије бр. 136/2014 

 

Правилник о дозволама за рад (за странце), Службени гласник Републике 

Србије бр. 136/2014 

 

Правилник о утврђивању висине трошкова стручне контроле техничке 

документације, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга 

правна лица, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга 

правна лица, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна 

лица, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Правилник о измени Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, Службени гласник 

Републике Србије бр. 137/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и 

финансијским извештајима за берзе, Службени гласник Републике Србије бр. 

137/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и 

финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва, Службени 

гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и 

финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим 

фондовима, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и 

финансијским извештајима за инвестиционе фондове, Службени гласник 

Републике Србије бр. 137/2014 

 

Правилник о утврђивању изгледа маркице са знаком „DOPING FREE” и 

поступку за издавање маркице, Службени гласник Републике Србије бр. 

139/2014 

 

Правилник о захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на 

водомлазни погон, Службени гласник Републике Србије бр. 140/2014 

 



Правилник о временском плану доделе капацитета железничке 

инфраструктуре, Службени гласник Републике Србије бр. 140/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о испитивању возила, 

Службени гласник Републике Србије бр. 140/2014  

 

Правилник о одређивању висина такси за пружање стручних услуга из 

надлежности Дирекције за водне путеве, Службени гласник Републике 

Србије бр. 141/2014 

 

Правилник о обележавању производа од кристалног стакла, Службени 

гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Правилник о поступку именовања чланова Управног одбора Јавног медијског 

сервиса, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и форми образаца 

финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, 

Службени гласник Републике Србије бр. 144/2014  

 

Правилник о изменама Правилника о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2014 

  

Правилник о садржини плана развоја шумског подручја, односно плана 

развоја шума у националном парку, Службени гласник Републике Србије бр. 

145/2014 

 

Правилник о квалитету пива, Службени гласник Републике Србије бр. 

145/2014 

 

Правилник о методама испитивања сорте рицинуса (Ricinus communis L.) 

ради признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 145/2014 

 

Правилник о методама испитивања сорти крмног сирка (Sorghum bicolor (L.) 

Moench.) и суданске траве (Sorghum Sudanense Stapf.) ради признавања сорте, 

Службени гласник Републике Србије бр. 145/2014 

 

Правилник о методама испитивања сорте уљане тикве (Cucurbita pepo L.) 

ради признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 145/2014 

 

Правилник о Списку корисника јавних средстава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 146/2014  

 



Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 146/2014  

 

Правилник о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга и 

минималном квалитету у обављању универзалне поштанске услуге, 

Службени гласник Републике Србије бр. 146/2014  

 

Правилник о начину и условима приступа поштанској мрежи јавног 

поштанског оператора, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2014  

 

Правилник о начину доделе нерасподељених појединачних дозвола за 

међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 147/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Програму и начину 

полагања испита за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни 

ревизор, Службени гласник Републике Србије бр. 147/2014 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о контном оквиру 

и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва, Службени 

гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и 

финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим 

фондовима, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о контном оквиру 

и финансијским извештајима за инвестиционе фондове, Службени гласник 

Републике Србије бр. 143/2014 

 

Упутство о достављању података банака ради праћења одређених 

монетарних кретања, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2014 

 

Упутство о изменама Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви 

банака код Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

141/2014  

  

Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним 

документима, Службени гласник Републике Србије бр. 131/2014 

 

Решење о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати 

јавне снабдеваче природним гасом, Службени гласник Републике Србије бр. 

136/2014 

 



Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних 

непогода, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2014 

 

Решење Народне банке Србије Србије којим се даје дозвола за рад банке која 

ће пословати под пословним именом „Mirabank, akcionarsko društvo, 

Beograd”, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2014 

 

Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним 

документима, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Решење о овлашћењу за испитивање отпада, Службени гласник Републике 

Србије бр. 146/2014 

 

Решење о именовању одговорних лица у систему управљања програмима 

претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 147/2014 

 

Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних 

непогода, Службени гласник Републике Србије бр. 147/2014 

  

Стратегија развоја статистике пољопривреде у Републици Србији у периоду 

од 2014. до 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Методологија за одређивање цене приступа складишту природног гаса, 

Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Измене и допуне Јавнобележничке тарифе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 138/2014 

 

Измена Општих услова превоза у међумесном друмском превозу путника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних 

складишта, Службени гласник Републике Србије бр. 136/2014 

 

Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2014 

 

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 140/2014 

 

 

 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум 

о сливу реке Саве, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 16/2014 

 

Закон о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе 

Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких 

сателита (EUMETSAT), Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 16/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат хитне санације од 

поплава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 17/2014 

  

Закон о потврђивању уговора о гаранцији (Пројекат – Прелазак са аналогног на 

дигитални сигнал) између Републике Србије и Европске банке за обнову и 

развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

17/2014 

  

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији за кредитну линију за Агенцију за 

осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и 

развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

18/2014  

 

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и 

Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске 

уније Републици Србији у оквиру инструмената за претприступну помоћ 

(ИПА II), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

19/2014 

 

Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије 

у Програму Европске уније „Царина 2020”, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 16/2014  

 

Регионални договор о радиокомуникацијској служби на унутрашњим пловним 

путевима, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

16/2014  

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању возачких дозвола, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 16/2014  

 

Споразум о сарадњи у процесу приступања Европској унији између Управе за 

аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 



Републике Србије и Агенције за плаћања у пољопривреди, рибарству и 

руралном развоју Републике Хрватске, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 17/2014 

 

Споразум између Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске о сарадњи у области интегралног управљања водама доњег 

тока реке Дрине, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 17/2014 

 

Меморандум између Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде Народне 

Републике Кине о оснивању мреже за сарадњу и промоцију науке и 

технологије у области пољопривреде, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 17/2014 

 

Протокол о сарадњи између Управе за аграрна плаћања при Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде и ФрансАгриМер, Национална 

агенција за пољопривредне и морске производе и Агенције за услуге и 

плаћања, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

17/2014 

 

Протокол о стручно-техничкој сарадњи у области пољопривреде, 

прехрамбене индустрије, руралног развоја ветеринарства, шумарства и 

водопривреде између Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 17/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области пољопривреде, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 17/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 17/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Оригиналне конвенције (1975) о 

оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног 

протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне 

прогнозе времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског 

центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и 

имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и 

Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена 

и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за 



средњорочне прогнозе времена, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 17/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о Служби за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 51/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о отварању буџетског фонда за средства пренета од 

Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 51/2014 

 

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине 

за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 53/2014 

 

Упутство о допуни Упутства о организацији и рачуноводственом обухватању 

пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани 

рачун трезора Аутономне Покрајине Војводине и средстава јавне својине 

Аутономне Покрајине Војводине дате на коришћење другим правним 

лицима, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 51/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града 

Београда (пречишћен текст), Службени лист града Београда бр. 86/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину, Службени лист 

града Београда бр. 87/2014 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих 

зона на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину, 

Службени лист града Београда бр. 87/2014 

 

Одлука о одређивању зона на територији града Београда, Службени лист 

града Београда бр. 87/2014 

 

Одлука о накнади за вршење одборничке дужности и другим правима и 

примањима одборника Скупштине града Београда, Службени лист града 

Београда бр. 89/2014 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима, Службени лист 

града Београда бр. 89/2014 

 



Упутство о поступању приликом рангирања приоритетних пројеката 

унапређења и рационалног коришћења природних ресурса и енергије, 

Службени лист града Београда бр. 83/2014 

 

Наредба о спровођењу активности општинских штабова за ванредне 

ситуације у зимским условима у сезони 2014/15, Службени лист града 

Београда бр. 84/2014 

 

Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности по зонама на територији града Београда за утврђивање пореза 

на имовину за 2015. годину, Службени лист града Београда бр. 88/2014 

 

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена 

на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу 

електроенергетског вода 110 кV од постојеће ТС 110/35 кV „Топлана – Нови 

Београд“ до подручја ППППН „Београд на води“, градске општине Нови 

Београд и Савски венац, Службени лист града Београда бр. 88/2014 

 

Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Београда, Службени лист града Београда бр. 89/2014 

 

План детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око 

Београда (аутопутска деоница Бубањ поток – Винча – Панчево, железничка 

деоница Бели поток – Винча – Панчево), са друмско-железничким мостом 

преко Дунава, градске општине Вождовац и Гроцка, Службени лист града 

Београда бр. 89/2014 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 142/2014 

 

Одлука о висини трошкова за издавање здравствене картице, Службени 

гласник Републике Србије бр. 131/2014 

 

Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је 

режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 133/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Статута Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 140/2014 

 



Одлука о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање 

за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2014  

 

Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 146/2014  

  

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о отварању Буџетског 

фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити 

у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 131/2014 

 

Исправка Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике 

Србије бр. 138/2014 

 

Правилник о начину рада, саставу и финансирању сталне комисије органа 

старатељства за попис и процену имовине штићеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 131/2014 

 

Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите 

деце у предшколској установи, Службени гласник Републике Србије бр. 

131/2014 

 

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. 136/2014 

 

Правилник о Листи забрањених допинг средстава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 139/2014 

 

Правилник о Листи забрањених допинг средстава за коње, Службени гласник 

Републике Србије бр. 139/2014 

 

Правилник о допуни Правилника о врстама и стандардима медицинских 

средстава која се уграђују у људски организам, на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2014  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 

услуга за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2014  

 

Правилник о начину вршења надзора над стручним радом органа 

старатељства, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2014 

 



План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици 

Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2014  

 

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и раду лекарских 

комисија, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2014  

 

Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 147/2014 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о уговарању 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима 

здравствених услуга за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 146/2014  

  

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 

пензија за јануар, фебруар и март 2015. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 147/2014 

  

Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 146/2014  

 

Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2014  

 

Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 

2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 147/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције Међународне 

организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 18/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Решење о образовању Савета за права детета града Београда, Службени лист 

града Београда бр. 85/2014 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о измени Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за 

врхунски допринос националној култури, односно култури националних 

мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 146/2014  

 

Одлука о утврђивању зграде Градске тржнице у Шапцу за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 135/2014 

 

Одлука о утврђивању куће Марка Станојевића у селу Лесковац за споменик 

културе, Службени гласник Републике Србије бр. 135/2014 

 

Одлука о утврђивању Јавног предузећа за информисање Нови Пазар за 

установу од посебног значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 

137/2014 

 

Решења о додели националних спортских признања и новчаних награда, 

Службени гласник Републике Србије бр. 135/2014 

 

Статут Антидопинг агенције, Службени гласник Републике Србије бр. 

139/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Европске конвенције о заштити аудиовизуелног наслеђа, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 17/2014 

 

Закон о потврђивању споразума о сарадњи између Републике Србије и Свете 

Столице у области високог образовања, Службени гласник Републике Србије 

– Међународни уговори бр. 17/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Решење о именовању председника и чланова Одбора за доделу признања у 

области спорта за 2014. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 50/2014 

 

Решење о утврђивању висине новчане награде за годишње признање у 

области спорта у 2014. години за најбоље спортске екипе у мушкој и женској 

конкуренцији, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 50/2014 



Службени лист града Београда 

 

Одлука о студентским стипендијама, Службени лист града Београда бр. 

89/2014 

 

Одлука о подизању споменика Исидори Секулић, Службени лист града 

Београда бр. 89/2014 

 

Решење о именовању директора Музеја града Београда, Татјане Корићанац, 

Службени лист града Београда бр. 89/2014 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за новембар 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 137/2014 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у новембру 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 143/2014 

 

Цена услуге обележавања (маркирања) деривата нафте, Службени гласник 

Републике Србије бр. 139/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Показатељ смањења потрошачких цена у октобру 2014. године, Службени 

лист града Београда бр. 84/2014 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2014. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 

 

 

 

     1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије 

9. НЕДЕЉНИК 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

    12. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

                                        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 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                  ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког друштва Србије 

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена 

питања 

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА 

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 
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 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:  
 
 
 
 

1.   Пословници Адвокатске коморе у Београду, 1929. год. 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. РАТ У МИРУ: ПАРАВОЈНО НАСИЉЕ У 

ЕВРОПИ ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 

1918–1923 

Београд: Архипелаг, 2013. 
  

2. ЈЕДИНИ ЧОВЕК НА КОНТИНЕНТУ 

Терезија Мора 

Београд: Архипелаг, 2013. 
  

3.  МАЛА АРГЕНТИНСКА ПРИЧА: ВРТЕШКЕ 

Лаура Алкоба 

Београд: Архипелаг, 2013. 

  

4. ОПРОШТАЈНИ ДАР: КОНЧЕРТО 

Владимир Тасић 

Београд: Архипелаг, 2013. 

  

5. ПОНЕКАД ЈЕ ЈАНУАР УСРЕД ЛЕТА 

Алеш Штегер 

Београд: Архипелаг, 2010. 

  

6. ТО ЈЕ АЛЕС 

Јун Фосе 

Београд: Архипелаг, 2009. 

  

7. У ТРИ КОД КАНДИНСКОГ 

Јелена Ленголд 

Београд: Архипелаг, 2013. 

  

8. ВОЉА И СУДБИНА 

Карлос Фуентес 

Београд: Архипелаг, 2013. 

  

9. СТРАХ ОД ПРОМАЈЕ 

Слободан Бубњевић 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2013. 

  

10. СЕСТРЕ КАРАМАЗИЋ: РЕПЛИКА НАШЕГ 

ВРЕМЕНА 

Саша Обрадовић 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2013. 

  

11. КОСИНГАС: РЕД ЗМАЈА 

Александар Тешић 

Београд: Portalibris, 2013. 

  

12. КОСИНГАС: КЊИГА 2: БЕЗДАЊ 

Александар Тешић 

Београд: Portalibris, 2009. 

  

13. КОСИНГАС: КЊИГА 3: СМРТОВАЊЕ 

Александар Тешић 

Београд: Portalibris, 2010. 



  

14. РОМАН О МИЛОШУ ОБИЛИЋУ: ДЕО 2: 

КОПЉЕ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА 

Александар Тешић 

Београд: Portalibris, 2013. 

  

15. РЕПУБЛИКА ПИЈАНАЦА 

Мо Јен 

Београд: Portalibris, 2013. 

  

16. ПЕРУНОВ ХРОНИЧАР: ЗАБОРАВЉЕНА 

ЛЕГЕНДА ДРЕВНОГ БАЛКАНА 

Милош Петковић 

Београд: Portalibris, 2013. 

  

17. ПЕРУНОВ ХРОНИЧАР: ДЕО 2.: РОГ 

СЛОВЕНСКИХ БОГОВА 

Милош Петковић 

Београд: Portalibris, 2013. 

  

18. ФЕДЕРИКО ФЕЛИНИ, ЖИВОТ И ФИЛМ 

Тулио Кецик 

Нови Сад: Киша, 2012. 

  

19. СВЕТА РАВНОТЕЖА: ПОНОВНО 

ОТКРИВАЊЕ НАШЕГ МЕСТА У ПРИРОДИ 

Дејвид Сузуки 

Нови Сад: Киша, 2012. 

  

20. ДОСТОЈЕВСКИ 

Доменик Арбан 

Нови Сад: Киша, 2012. 

  

21. ЏОЈС 

Жан Пари 

Нови Сад: Киша, 2012. 

  

22. БОДЛЕР 

Пиа Паскал 

Нови Сад: Киша, 2012. 

  

23. ВАГНЕР 

Марсел Шнајдер 

Нови Сад: Киша, 2009. 

  

24. ВИВАЛДИ 

Роналд де Канд 

Нови Сад: Киша, 2009. 

  

25. САТИ 

Ан Реј 

Нови Сад: Киша, 2007. 

  



26. САРА БЕРНАР 

Анри Жидел 

Нови Сад: Киша, 2008. 

  

27. ДИВЉА ДЕЦА: АНТРОПОЛОШКИ 

ПРИСТУПИ 

Лисјен Стриве 

Нови Сад: Киша, 2012. 

  

28. ДОБА ЗРЕЛОСТИ 

Мишел Лерис 

Нови Сад: Киша, 2010. 

  

29. ЖИЛ 

Пјер Дрије ла Рошел 

Нови Сад: Киша, 2010. 

  

30. ДРВО: ЖИВОТНА ПРИЧА 

Дејвид Сузуки 

Нови Сад: Киша, 2009. 

  

31. КОНТЕКСТУАЛНА УМЕТНОСТ: 

УМЕТНИЧКО СТВАРАЊЕ У УРБАНОЈ 

СРЕДИНИ, У СИТУАЦИЈИ, 

ИНТЕРВЕНЦИЈА, УЧЕСТВОВАЊЕ 

Пол Арден 

Нови Сад: Киша, 2007. 

  

32. ГОВОР ПТИЦА 

Фарид ал-Дин Атар 

Нови Сад: Киша, 2005. 

  

33. МИТОЛОГИКЕ 1: ПРЕСНО И ПЕЧЕНО 

Клод Леви-Строс 

Нови Сад: Киша, 2008. 

  

34. МИТОЛОГИКЕ 2: ОД МЕДА ДО ПЕПЕЛА 

Клод Леви-Строс 

Нови Сад: Киша, 2008. 

  

35. МИТОЛОГИКЕ 3: ПОРЕКЛО ПОНАШАЊА 

ЗА ТРПЕЗОМ 

Клод Леви-Строс 

Нови Сад: Киша, 2008. 

  

36. МИТОЛОГИКЕ 4: ГОЛИ ЧОВЕК 

Клод Леви-Строс 

Нови Сад: Киша, 2011. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ 
 

 

 

1. ВЕЛИКИ РАТ 

Александар Гаталица 

Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 

   

2. ТУШТА И ТМА 

Миљенко Јерговић, Светислав Басара 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

3. САБРАНА ПИСМА ИЗ ТУЂИНЕ 

Борислав Пекић 

Београд: Службени гласник, 2012. 

 

   

4. КРУГОВИ МОЋИ 

Жарко Јокановић 

Београд: Лагуна, 2011. 

 

   

5. КАД ЈЕ НИЧЕ ПЛАКАО 

Ирвин Јалом 

Београд: Плато, 2001. 

 

   

6. ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП: ПРИЧЕ  

О САРАЈЕВСКОМ АТЕНТАТУ 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

7. БРОДОЛОМ 

Влада Арсић 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

 

   

8. АВАНТУРЕ НЕВАЉАЛЕ ДЕВОЈЧИЦЕ 

Марио Варгас Љоса 

Београд: Лагуна, 2008. 

 

   

9. ПОВРАТАК КРАЉА 

Лука Мичета 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

10.  НЕПРИМЕТНИ 

Кетрин Веб 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Haruki Murakami: KAFKA NA OBALI MORA / Beograd: 

Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3330 

 

Paralelna dva putovanja – jedno, petnaestogodišnjeg dečaka Kafke Tamure, koji 

napušta dom bežeći od oca s kojim nema nikakav odnos i od njegove edipovske 

kletve, i drugo, vremešnog Nakate, koji se nikada nije oporavio od neobjašnjivog 

gubitka svesti u detinjstvu, za vreme Drugog svetskog rata, što je imalo za 

posledicu da ne zna da čita i piše, ali ima sposobnost da komunicira s mačkama, 

čine zbunjujuću fabulu ovog remek-dela magičnog realizma koje nas od prve do 

poslednje stranice zapljuskuje slojevima najrazličitijih tema i motiva, 

čudnovatim, nadrealnim, uzbudljivim događajima i likovima. Džoni Voker koji 

ubija mačke da bi njihove duše smeštao u svirale, kiše riba i pijavica, koje se 

obrušuju s neba, vešta prostitutka koja citira Hegela, a čiji je makro – Sanders, lik 

kojeg je Murakami „pozajmio“ sa plakata američkog pilećeg carstva KFC, vojnici 

iz Drugog svetskog rata, i dalje mladići, za koje je vreme stalo a prostor ima drugu 

dimenziju... 

Sve se u ovom romanu odvija u onom vakuum prostoru između sna i jave, gde 

uprkos surovim ubistvima i incestu, nema ni krivice ni greha, jer su ljudi samo 

prazne ljušture, promenljivi oblici koje popunjavaju duše u prolazu. 

Ova knjiga je iznad svega slava slobode imaginacije, nesputanosti duha i kreacije, 

uživanje u putovanju kroz magični svet, jer „život je metafora“. Kao što je jedna 

junakinja u svojoj pesmi pod nazivom Kafka na obali mora „potpuno preskočila 

suvišne formalnosti poput značenja i logike i uspela da pronađe prave reči koje u 

pesmi baš tu treba da stoje. A te reči je uhvatila u snovima, kao što bi u vazduhu 

nežno zahvatila krila leptira u letu“, tako je i Murakami sazdao ovaj roman. A te 

slobodne reči tvore nekada i rečenice koje mogu objasniti i ljubav i istoriju i vreme 

i sećanje. Tako velike teme izrečene samo magijom. Na ovako originalan način, to 

ipak može samo Murakami. 

 

 

2. Haruki Murakami: BEZBOJNI CUKURU TAZAKI I NJEGOVE 

GODINE HODOČAŠĆA / Beograd: Geopoetika, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3137  

 

Cukuru Tazaki je kao tinejdžer voleo da sedi na železničkim stanicama i gleda 

vozove kako prolaze. Imao je četvoro najboljih prijatelja – dvojica momaka zvali 

su se Crveni i Plavi, a dve devojke Crna i Bela. Jedino Tazakijevo prezime nije u 



sebi sadržavalo boju i on se zbog toga uvek osećao izdvojenim, kao neko „bez 

ijedne karakteristične osobine ili individualne osobenosti“. Ipak, njegovo prezime 

značilo je onaj koji nešto pravi, gradi... Iznenada, jednog leta, četvoro prijatelja 

odlučuje da prekine svaki kontakt s njim i da ga odbaci iz svoje grupe. Ovo bolno, 

traumatično iskustvo godinama ga je držalo na granici smrti. Danas, šesnaest 

godina kasnije, ovaj konstruktor železničkih stanica kreće u potragu za 

odgovorima, kako bi mogao da nastavi dalje. 

Iako je, baš kao i Norveška šuma, baziran na realističnoj potki, ovaj roman seže do 

najdubljih metafizičkih bespuća. Dok traga za razlozima odbačenosti, glavni junak 

je zapravo na putu preispitivanja sopstvenih vrednosti, pokušavajući istovremeno 

da nađe ravnotežu između sebe i sveta oko sebe, naviknut da živi u 

(neusamljeničkom) samovanju. 

U potrazi za istinom, nestaju jasne granice i okviri. Istina dobija više pojavnih 

oblika, vreme gubi uobičajenu linearnu dimenziju, a zamagljuje se prelaz iz jave u 

san. Eho u kojem su izmešane prošlost i sadašnjost, ispunjen je melanholičnim 

notama minijatura iz Godina hodočašća Franca Lista. Njima će Cukuru Tazaki 

putovati ka oslobađanju i na tom će putu shvatiti da „nije sklad jedino što povezuje 

ljudska srca, već njihove rane“. 

U ovom romanu, u kojem se sa zebnjom opisuje talenat i definiše sloboda 

mišljenja, postoji i rečenica koja se kao kakav moto ponavlja iz poglavlja u 

poglavlje: „Kutiju sećanja možeš da zatvoriš, ali ne možeš da prikriješ istoriju“. 

Rečenica tako jednostavno opominjuća za sve pojedince i čitave narode koji ne 

mogu odgovorno da ponesu teret prošlosti. 

Murakami se tako i u ovoj knjizi o izgubljenom prijateljstvu zapravo bavi Velikim 

Temama. 

 

 

3. Aleksandar Solženjicin: VOLI REVOLUCIJU / Beograd: Geopoetika, 

2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3403  

 

Aleksandar Solženjicin je svoje književno stvaranje podredio strasnoj potrebi da, 

prema vlastitim rečima, bude „pamćenje, pamćenje naroda koji je doživeo veliku 

nesreću”. I u tome je uspeo: on zaista oličava pamćenje naroda koji je prošao 

golgotu Prvog svetskog rata, građanskog rata i revolucije, gulaga, Drugog svetskog 

rata… 

Nezavršeni roman Voli revoluciju, napisan u zatvoru, govori o događajima koje je 

Solženjicin lično iskusio. Čvorovi autorove biografije probijaju se kroz tkivo priče. 

Prototip junaka Gleba Neržina, koji će potom biti  junak romana U prvom krugu, 

zapravo je sam autor. Po svoj prilici, i Solženjicin je, kao i njegov mladi junak, sve 

svoje vrline i svu svoju mladalačku energiju stavio u službu lažnog idola, a 

suočavanje sa stvarnošću bilo je bolno i otrežnjujuće. Solženjicin je delo ostavio 

nezavršenim verovatno zato što je u njegovom radu prevagnula težnja da se do 



kraja posveti dokumentaristici. Bez obzira na to, ono samo potvrđuje da ga je 

napisala ruka majstora i velikog umetnika.     

 

Mirjana Grbić 

 

 

4. Karen Bliksen: MOJA AFRIKA / Beograd: Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3343 

 

U toj divljini sam naučila da se čuvam naglih pokreta. Živa bića koja tu obitavaju 

izuzetno su plašljiva i oprezna, imaju naročitu sposobnost da nas izbegnu i pred 

nama nestanu kada se tome najmanje nadamo. Nijedna pitoma životinja ne ume da 

bude tako savršeno mirna kao divlja. Mi, civilizovani narodi, izgubili smo 

sposobnost da budemo mirni, i moramo se učiti tišini od divljači. 

 

Kada je Karen Bliksen pošla u susret neizvesnoj budućnosti u zemlji sasvim 

drugačijoj od njene rodne Danske, nije ni slutila da će kraj tog dugog puta zapravo 

doživeti kao povratak kući, i spoznati slobodu za kojom je celog života čeznula. 

Slobodu veličanstveno otelotvorenu u afričkom kontinentu, njegovim 

prostranstvima, divljim životinjama i ljudima. U Mojoj Africi, Karen Bliksen 

svojom virtuoznom pripovedačkom veštinom zamućuje granice između memoara, 

putopisa, eseja i romana. Priča nam o svom životu i krupnim događajima u 

Britanskoj Istočnoj Africi, upoznaje nas sa različitim afričkim kulturama, njihovim 

viđenjem sveta i sudbinom posle dolaska kolonijalnih sila, dočarava nam raskošnu 

divljinu čiji ritam civilizovani čovek mora prihvatiti da bi je istinski spoznao. 

Suptilno, zavodljivo i snažno, otkriva nam svoj epifanijski susret sa otelotvorenom 

slobodom, susret u kojem je čak i zemljotres blagovest prirode koja moćnim 

glasom objavljuje: Eppur si muove! 

 

Prema romanu Afrička farma (Moja Afrika) 1985. godine snimljen je film Moja 

Afrika (Out of Africa) u režiji Sidnija Polaka sa Meril Strip i Robertom Redfordom 

u glavnim ulogama. Film je osvojio brojne nagrade, među kojima čak sedam 

Oskara. 

 

 

5. AMADIS OD GAULE / nepoznati autor, verzija Anhela 

Rosenblata / Beograd: Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3253 

 

Prva verzija Amadisa od Gaule, iz pera nepoznatog autora, bila je veoma čitan 

roman na Iberskom poluostrvu sredinom XIV veka. Krajem XV veka, Garsi 

Rodriges de Montalvo, pisac i ratnik, i upravitelj plemićke varoši Medine de 

Kampo, dolazi do prvobitnog rukopisa, prerađuje ga i objavljuje 1508. godine u 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=3343


Saragosi. Vek kasnije pojavljuje se Servantesov Don Kihot, „najbolji roman svih 

vremena“ (zvanična titula iz 2009. godine); Amadis od Gaule zapravo je model za 

njegovo stvaranje. Šesnaesti vek kruna je zlatnog perioda španskog i evropskog 

viteškog romana. 

Najumnije glave i najistaknutije ličnosti širom Evrope svojevremeno su se divile 

Amadisu od Gaule. Čitao ga je Karlo V i ceo njegov dvor, Fransoa I, Anri IV, kralj 

Navare i Francuske, njime su jednako bili oduševljeni i Sveta Tereza Avilska i 

strogi jezuita Ignasio de Lojola. Humanista i erudita Huan de Valdes, koji je oštro 

osuđivao viteške romane, jer je u njima video dokaz izopačenosti ukusa, smatrao je 

da je jedino Amadis dostojan čitanja i pažnje. 

Zanimljivo je da španska inkvizicija nikada nije zabranila viteške romane. U 

Ameriku su pak, uprkos zabrani, ipak stizali u izobilju, kao prokrijumčarena roba. 

Za premijerno prevođenje na srpski jezik u XXI veku izabrana je jezički 

modernizovana verzija filologa i hispaniste Anhela Rosenblata, objavljena 1973. u 

Buenos Ajresu. 

 

 

6. Ju Hua: ZAPISI O PRODAVCU KRVI / Beograd: Geopoetika, 2014 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3347 

 

Višedecenijska praksa prodaje krvi u siromašnim ruralnim područjima Kine 

izrodila je sasvim novu „tradiciju“ koja, baš kao i drugi vidovi kineskog 

društvenog života, podrazumeva odgovarajuće običaje, ritualne obrasce ponašanja i 

sujeverje. Spletom životnih okolnosti, glavni junak, Sju Sanguan, postaje inicijant, 

a zatim i prenosilac ove nove tradicije. U vreme kada ne postoji privatnost i kada 

sudbinom pojedinca rukovode plakati na oglasnim tablama, krv postaje jedini 

privatni posed i valuta kojom može da se obezbedi egzistencija cele porodice. 

Nekoliko godina po objavljivanju Ju Huaovog romana, kineska javnost suočila se s 

neprijatnim otkrićima o korupciji i nemaru u zdravstvenom sistemu, No, Zapisi o 

prodavcu krvi mnogo su više od hronike anomalija kineskog sistema zdravstvene 

nege. Kao i u romanu Živeti (Geopoetika, 2009), istorija se surovo poigrava sa 

glavnim junakom i njegovom porodicom, pa Sju Sanguan zaključuje da je tokom 

kampanje Velikog skoka napred država postala „isto što su nekad 

bili zemljoposednici“, a Kulturna revolucija nije ništa drugo do „vreme za ličnu 

osvetu.“ 

Baš kao što je u Živeti do apsurda doveo pojedina taoistička načela, Ju Hua se u 

Zapisima o prodavcu krvi ironično i duhovito poigrava suštinski konfucijanskom 

idejom o ritualizaciji tradicije, ali i izrekama koje tu tradiciju prate. Nije nimalo 

slučajno što ova dva njegova najpoznatija dela dobrim delom predstavljaju intiman 

i kritičan osvrt na Maovu Kulturnu revoluciju, jer ju je Ju Hua lično doživeo. 

 

Iz pogovora 

 


