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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 
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ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   
Републике Србије у Јапану, Ненада Глишића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 28/2014 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   
Републике Србије у Јужноафричкој Републици, Божина Николића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 28/2014 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   
Републике Србије у Федеративној Републици Бразил, Вељка Лазића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 28/2014 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Савезној Републици Нигерији, Јована Марића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 32/2014 
 
Oдлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким 
местима у иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији, Службени 
гласник Републике Србије бр. 25/2014 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране 
Републике Србије у иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 
28/2014 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о уступању послова обезбеђења дела 
административне линије са Косовом и Метохијом и контролу копнене зоне 
безбедности МУП-у Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 28/2014 
  
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици 
Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2014 
 
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о пријему странака у Уставном суду, 
Службени гласник Републике Србије бр. 30/2014 
 
Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и 
контролног листа за поновљено гласање на изборима за народне посланике, 
Службени гласник Републике Србије бр. 31/2014 



Одлука о допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за процес 
приступања Републике Србије Европској унији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 31/2014 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 
40. став 8, 9. и 11. Закона о Правосудној академији („Службени гласник РС”, 
број 104/2009) нису у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике 
Србије бр. 32/2014 
 
Одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине, 
Службени гласник Републике Србије бр. 34/2014 
 
Oдлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 
38. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/2012) нису у 
сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2014 
 
Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне 
скупштине, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2014 
 
Правилник о допуни Правилника о извршењу казне рада у јавном интересу, 
Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Решење о изменама и допуни Решења о одређивању бирачких места за 
гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним 
за 16. март 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Решење о изменама и допунама Допунског решења о одређивању бирачких 
места у иностранству за гласање на изборима за народне посланике Народне 
скупштине, расписаним за 16. март 2014. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 24/2014 
 
Решење о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места на 
територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за гласање на изборима 
за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 
изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 
2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014  
 
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике, Драгог Видојевића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 24/2014 
 



Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за 
народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 26/2014 
 
Решење о утврђивању Збирне изборне листе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 26/2014 
 
Решење о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места на 
територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за гласање на изборима 
за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2014 
 
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 
изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 
2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2014 
 
Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Естоније у 
Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2014 
 
Решење о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени 
избори за народне посланике Народне скупштине, Службени гласник 
Републике Србије бр. 31/2014 
 
Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на 
изборима за народне посланике Народне скупштине, Службени гласник 
Републике Србије бр. 31/2014 
 
Сажетак Редовног годишњег извештаја о раду за 2014. годину Повереника за 
заштиту равноправности, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2014 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора за органе 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 9/2014 
  
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о објављивању укупног броја бирача у граду Београду, Службени 
лист града Београда бр. 13/2014 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда, 
Службени лист града Београда бр. 15/2014 



Одлука о утврђивању формата и броја гласачких листића за спровођење 
гласања на изборима за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 
16. март 2014. године, Службени лист града Београда бр. 15/2014 
 
Одлука о одређивању бирачких места на територији града Београда на којима 
ће се спроводити избори за одборнике Скупштине града Београда, расписани 
за 16. март 2014. године, Службени лист града Београда бр. 15/2014 
 
Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине града 
Београда, одржаних 16. марта 2014. године, Службени лист града Београда 
бр. 21/2014 
 
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине 
града Београда 16. март 2014. године, Службени лист града Београда бр. 
15/2014 
 
Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора 
за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 16. марта 2014. године, 
Службени лист града Београда бр. 20/2014 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2014. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених 
природних добара од националног интереса у 2014. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Уредба о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и 
локалног значаја у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
27/2014 
 
Уредба о утврђивању Програма подршке јачању регионалне конкурентности 
у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2014 
 



Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и 
мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2014. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 27/2014 
 
Уредба о утврђивању Програма унапређења институционалне 
инфраструктуре – стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних 
развојних агенција у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
27/2014 
 
Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним 
предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2014 
 
Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности 
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања 
миграцијама, за период 2014. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 28/2014 
 
Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и 
коришћењу пољопривредног земљишта за 2014. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 30/2014 
 
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 
руралном развоју у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
30/2014 
 
Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у 
пољопривреди за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
34/2014 
 
Одлука о висини минималне зараде за период јануар–јун 2014. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Одлука о образовању Радне групе за припрему прописа којим ће се уредити 
начин регулисања доспелих неизмирених обавеза друштвених обавеза 
друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних 
односа, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за 
мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације, 
Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014  
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом 
одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном 
сектору, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 



Одлука о измени и допуни Одлуке о висини годишње накнаде за кабловско 
и/или сателитско емитовање програма, Службени гласник Републике Србије 
бр. 26/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за 
реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом 
о буџету Републике Србије за 2014. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 27/2014 
 
Одлука о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 
Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике 
Србије бр. 27/2014 
 
Одлука о изменама и допунама Статута Коморе овлашћених ревизора, 
Службени гласник Републике Србије бр. 28/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о висини накнаде у области средстава за заштиту 
биља, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о висини накнаде у области средстава за исхрану 
биља и оплемењивача земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 
30/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о висини накнада за извршене ветеринарско-
санитарне прегледе, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2014 
 
Одлука о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем 
поштанском саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2014 
 
Одлука о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном 
поштанском саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2014 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за 
употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени 
гласник Републике Србије бр. 34/2014 
 
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних 
лица, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских 
пријава за утврђивање пореза на приходе грађана, Службени гласник 
Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга 
правна лица, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 



Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга 
правна лица, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за друга 
правна лица, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о означавању енергетске ефикасности телевизора, Службени 
гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и 
светиљки, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних пећница, 
Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о означавању енергетске ефикасности уређаја за климатизацију, 
Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о означавању енергетске ефикасности машина за прање веша у 
домаћинству, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о означавању енергетске ефикасности машина за прање судова у 
домаћинству, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о гаранцији порекла електричне енергије произведене из 
обновљивих извора енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 
24/2014 
 
Правилник о измени Правилника о квалитету хране за животиње, Службени 
гласник Републике Србије бр. 27/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о ветеринарско-санитарним 
условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране 
животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског 
порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о 
реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних 
друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и 
његових зависних друштава, Службени гласник Републике Србије бр. 
27/2014 
 
Правилник о покретној опреми под притиском, Службени гласник Републике 
Србије бр. 30/2014 
 



Правилник о утврђивању Годишњег програма извођења основних геолошких 
истраживања за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
30/2014 
 
Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и 
документације основних и примењених геолошких истраживања која се 
финансирају из буџета Републике Србије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 30/2014 
 
Правилник о начину вођења евиденције и садржини потврде о вештачком 
осемењивању, односно природном парењу, Службени гласник Републике 
Србије бр. 30/2014 
 
Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку, 
Службени гласник Републике Србије бр. 30/2014 
 
Правилник о условима за успостављање допунских мрежа метеоролошких и 
хидролошких станица, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2014 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о квалитету производа од млека 
и стартер култура, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2014 
  
Правилник о изменама Правилника о утврђивању цена и накнада за обраду 
крви и компоненти крви намењених за трансфузију, Службени гласник 
Републике Србије бр. 34/2014 
 
Правилник о престанку важења Правилника о начину поступања са 
државним писмом Међународне организације цивилног ваздухопловства и 
процедура обавештавања и одступања домаћих прописа од међународних 
стандарда и праксе, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2014 
 
Правилник о располагању непокретностима Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2014 
 
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцима 
пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана, Службени 
гласник Републике Србије бр. 27/2014 
 
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза, 
Службени гласник Републике Србије бр. 34/2014 
 
Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно 
административни пренос непокретности, у циљу реконструкције, 
модернизације и изградње пруге Београд – Нови Сад – Суботица – граница 
Мађарске, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 



Решење о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених 
стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања, 
Службени гласник Републике Србије бр. 35/2014 
 
Закључак о прихватању текста Одлуке Заједничког комитета Споразума о 
слободној трговини у централној Европи (CEFTA 2006), број 3/2013, 
Службени гласник Републике Србије бр. 28/2014 
 
Финансијски план Републичке радиодифузне агенције за 2014. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 34/2014 
 
Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима 
забележених интерпретација, Службени гласник Републике Србије бр. 
25/2014 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 
2014. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2014 
 
Решење о утврђивању програма коришћења средстава буџетског фонда – за 
заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. годину, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
  
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 11/2014 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 
10. став 1. тачка 4. Одлуке о ауто-такси превозу („Службени лист града 
Београда” број 29/2005), у време важења, није била у сагласности са Уставом 
и законом, Службени лист града Београда бр. 21/2014 
 
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Београда за 2014. годину, Службени лист града 
Београда бр. 16/2014 
  
Правилник о испитивању погодности и класификацији такси возила, 
Службени лист града Београда бр. 11/2014 
 



Правилник о ванредном испитивању погодности такси возила, Службени 
лист града Београда бр. 11/2014 
 
Упутство о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника, Службени 
лист града Београда бр. 11/2014 
  
Закључак о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 
буџета града Београда за 2013. годину, Службени лист града Београда бр. 
9/2014 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о допуни Одлуке о распореду радног времена у службама Владе 
Републике Србије, министарствима, посебним организацијама, Републичком 
јавном правобранилаштву и органима за прекршаје, Службени гласник 
Републике Србије бр. 27/2014 
 
Одлука о висини таксе за оцену испуњености услова и критеријума за 
стављање лека на Листу лекова, измену и допуну Листе лекова, односно 
скидање лека са Листе лекова, Службени гласник Републике Србије бр. 
28/2014 
 
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 
2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за 
заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни за животиње за коју се 
утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту 
биља, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2014 
 
Правилник о стандардима и поступку акредитације програма обуке за 
стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити, Службени 
гласник Републике Србије бр. 31/2014 
 
Правилник о висини трошкова здравствене инспекције у поступку по захтеву 
странке, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2014 
 



Правилник о радном времену контролора летења на оперативном радном 
месту, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2014 
 
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. 33/2014 
 
Решење о обустави од извршења Листе о одређеним врстама козметичких и 
других средстава за заштиту здравља којима апотеке могу снабдевати 
грађане, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2014 
  
Одлука о утврђивању Програма општег стручног усавршавања запослених у 
покрајинским органима за 2014. годину, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 6/2014 
  
Решење о утврђивању Програма унапређења социјалне заштите у 
Аутономној Покрајини Војводини у 2014. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 9/2014 
  
 
Службени лист града Београда  
 
Програм контроле квалитета ваздуха у Београду у 2014. и 2015. години, 
Службени лист града Београда бр. 11/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о нормативима и стандардима за 
обављање послова и делатности у установама у којима се остварују права из 
социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара град Београд, Службени 
лист града Београда бр. 16/2014  
 
Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској 
управи града Београда, Службени лист града Београда бр. 16/2014  
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о стандардизацији ромског језика, Службени гласник Републике 
Србије бр. 27/2014 
 
Одлука о оснивању Криминалистичко-полицијског универзитета, Службени 
гласник Републике Србије бр. 28/2014 
 
Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за израду Националне 
стратегије за развој спорта за период од 2014. до 2018. године и акционог 
плана за њену примену, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2014 
 
Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма мастер академских студија који се финансирају из буџета за 
високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2013/2014. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2014 
 
Одлуке о утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од 
великог значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о одобравању изузетака за 
терапеутску употребу, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању одговорности 
лица које је учинило повреду антидопинг правила, Службени гласник 
Републике Србије бр. 30/2014 
 
Решење о додели новчане награде за спортске резултате спортисти Емиру 
Бекрићу и његовом тренеру Мирјани Стојановић за освојену бронзану 
медаљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини – 
атлетика, 400 m препоне, одржаном у Москви, у Русији, од 10. до 18. августа 
2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Решење о додели новчане награде за спортске резултате спортисткињи Ивани 
Шпановић и њеном тренеру Горану Обрадовићу за освојену бронзану медаљу 
на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини – атлетика, скок 
у даљ, одржаном у Москви, у Русији, од 10. до 18. августа 2013. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Решење о додели новчане награде за спортске резултате спортисти Дражену 
Митровићу и његовом тренеру Јовану Ђукићу за освојену сребрну медаљу на 
Светском првенству у параолимпијској спортској дисциплини – атлетика, 



бацање диска, одржаном у Лиону, у Француској, од 19. до 28. јула 2013. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Решење о додели новчане награде за спортске резултате спортисткињи Ивани 
Максимовић и њеном тренеру Мирибани Максимовић за освојену бронзану 
медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини – 
стрељаштво, 50 m мк пушка тростав, одржаном у Осијеку, у Хрватској, од 21. 
јула до 3. августа 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
24/2014 
 
Решење о додели новчане награде за спортске резултате спортисткињи Ани 
Бајић и њеном тренеру Борису Горјупу за освојену бронзану медаљу на 
Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини – теквондо, 
категорија преко 73 kg, одржаном у Пуебли, у Мексику, од 15. до 21. јула 
2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Решење о додели националног спортског признања Милошу Грлици за 
освојену бронзану медаљу на Параолимпијским играма у параолимпијској 
спортској дисциплини – атлетика, бацање копља, одржаним у Атини, у 
Грчкој, 2004. године, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2014 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 34/2014 
  
Програм полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени 
ревизор, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању балон хала спортске намене 
на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 10/2014 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење 
станова, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2014 
 
Индекси потрошачких цена за фебруар 2014. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 30/2014 
  



Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 
по запосленом, исплаћеним у фебруару 2014. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 34/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ раста потрошачких цена у јануару 2014. године, Службени лист 
града Београда бр. 11/2014 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2014. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 



 
 
 
 
 

 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
          Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

     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 
 
 
 

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. 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 
+  

6. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 
праксу финансија 

+  

 
 
 
                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

        Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

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 
+  
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице 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.    Уредба о меанама, Зборник закона и уредба издани у Књажеству Србији, XV, 
1863. год. 
 
2.    Закон о потпомагању индустријских предузећа, Зборник закона и уредаба 
изданих у Књажеству Србији у 1873/4. години, XXVI, 1873. год. 
 
3.    Закон о потпомагању домаће радиности (индустрије), Зборник закона и 
уредаба у Краљевини Србији издатих од 1. јануара 1898. до краја исте године, 
књига 53, 1901. год.  
 
4.  Закон о обнављању и унапређењу виноградарства, Службене новине 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, XXX-1922, број 224, 1922. год. 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. BUNKER SWING 

Мирјана Ђурђевић 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 
         
 

    
2. ЂИНЂИЋ: ЛИЦЕ МЛАДОСТИ 

Душан Величковић 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 

    
3. ДИСКРЕТНИ ХЕРОЈ 

Марио Варгас Љоса 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 
 
                 

    
4. ГНУСОБА: КАРИКАТУРА 

Светислав Басара 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 
 

 

    
5. ГОДИНА СМРТИ РИКАРДА РЕИША 

Жозе Сарамаго 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 

    
6. ГРНЧАРЕВО ПОЉЕ 

Патриша Корнвел 
Београд: Лагуна, 2008. + 

 

    
7. ХОДОЧАСНИЦИ НЕБА И ЗЕМЉЕ 

Филип Давид 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
 

+ 

 

    
8. КЕЛТИ: ИСТОРИЈА И МИТ О ЈЕДНОМ 

ЗАГОНЕТНОМ НАРОДУ 
Арнулф Краузе 
Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

 

    
9. КЊИГА О МУЗИЦИ 

Жарко Радаковић 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 

    
10. КОПЉЕ СУДБИНЕ: ОКУЛТНЕ МОЋИ 

КОПЉА КОЈИМ ЈЕ ПРОБОДЕН ХРИСТ 
Тревор Рејвенскрофт 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 
 
 

    
11. ЛЕГЕНДЕ II: ЗМАЈ, МАЧ И КРАЉ 

Београд: Лагуна, 2013. 
 

+ 
         
 

    
 
 
 
 
 



 
 

Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
    

12. ЛЕГЕНДЕ II: СЕНИ, БОГОВИ И 
ДЕМОНИ 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 

    
13. ЛЕГЕНДА О ЛОПОВУ: ЕПСКА 

ПУСТОЛОВИНА У ВЕЛИЧАНСТВЕНОЈ 
СЕВИЉИ ИЗ XVI ВЕКА 
Хуан Гомес-Хурадо 
Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

 
 
                 

    
14. ЛОНДОНСКИ МОСТОВИ 

Џејмс Патерсон 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 
 

 

    
15. ЛОВ НА РОМЕЛА 

Стивен Пресфилд 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 

    
16. МИК: БУРНИ ЖИВОТ И ЛУДИ ГЕНИЈ 

МИКА ЏЕГЕРА 
Кристофер Андерсен 
Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

 

    
17. НЕОБИЧНО ПУТОВАЊЕ ГОСПОДИНА 

ДАЛДРИЈА 
Марк Леви 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
 

+ 

 

    
18. НИКАДОЂИЈА 

Нил Гејмен 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 

    
19. ПОГЛЕД СА ОЛИМПА 

Мајда и Звонимир Шимунец 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 

    
20. ПРЕСУДА: САБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ 

Франц Кафка 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 
 
 

    
21. ПРИЧА О ЉУБАВИ И ТАМИ 

Амос Оз 
Београд: Лагуна, 2013. 

+  
         
 

    
22. ПРОМЕНА 

Јен Мо 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  ФЕБРУАР – МАРТ 2014. ГОДИНЕ 
 

  
1. ХИЉАДУ ЧУДЕСНИХ СУНАЦА 

Халед Хосеини 
Београд: Лагуна, 2008. 

 

   
2. ЈА. И НИКО МОЈ 

Александар Тијанић 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
 

   
3. ЛОНДОНСКИ МОСТОВИ 

Џејмс Патерсон 
Београд: Лагуна, 2013. 

 

   
4. МАЈСТОР И МАРГАРИТА 

Михаил Булгаков 
Београд: Нолит, 1995. 

 

   
5. МЛИНАРЕВ СИН 

Сретен С. Петковић 
Београд: Добра књига, 2008. 

 

   
6. ЧУВАР 

Дејан Петковић 
Београд: Добра књига, 2009. 

 

   
7. ЗБОГОМ ИЛУЗИЈЕ 

Милена Маровић 
Београд: Добра књига, 2011. 

 
 

   
8. ВЕЛИКИ РАТ 

Александар Гаталица 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 
 

   
9. РУКОПИС ОТКРИВЕН У АКРИ 

Пауло Коељо 
Београд: Лагуна, 2013. 

 

   
10. НОЋ МРТВИХ СНОВА 

Владислав Радак 
Београд: Добра књига, 2009. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 
 
 
 
1. Борислав Пекић : ЖИВОТ НА ЛЕДУ I (Дневници 1948–1955), 
    Борислав Пекић : ЖИВОТ НА ЛЕДУ II (Дневници новембар 1955 – март 
1983), 
    Борислав Пекић : ЖИВОТ НА ЛЕДУ III (Дневници март – децембар 
1983)  
    Београд: Службени гласник, 2013. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-сведоци-епохе/библиотека-сведоци-
епохе/живот-на-леду-i 
 
ЖИВОТ НА ЛЕДУ I (Дневници 1948 – 1955) 
 
Дневничке белешке једног од најбољих српских писаца XX века. Дневници 
почињу 1948. годином, по много чему  значајном и преломном за многе 
становнике Титове Југославије, а завршавају се записима из октобра 1985. 
године. Ову фасцинантну историју једног узбудљивог и испуњеног живота 
Службени гласник објавиће у пет томова. 
„Још нешто: треба ли имати поверења у меморију човека који има јаке 
разлоге да извесне ствари заборави. Наше памћење је најефикасније средство 
ласке. У његово име немогуће је ма шта обећати. Ја ћу се искрено трудити да 
догађаје опишем онако како су се они одиграли. Али пошто је моја искреност 
у служби моје личности, то још не значи да су се они одиста тако одиграли. 
Осећање које ћу имати кад завршим ове редове показаће ми колико сам 
успео. “ 
 

Борислав Пекић 
 
 
Преузето са сајта: http://www.slglasnik.com/библиотека-сведоци-
епохе/сведоци-епохе/живот-на-леду-ii 
 
ЖИВОТ НА ЛЕДУ II (Дневници новембар 1955 – март 1983) 
 
Дневничке белешке једног од најбољих српских писаца XX века. Дневници 
почињу 1948. годином, по много чему значајном и преломном за многе 
становнике Титове Југославије, а завршавају се записима из октобра 1985. 
године. Ову фасцинантну историју једног узбудљивог и испуњеног живота 
Службени гласник објавиће у пет томова. 



„Уметник подсећа на дете коме су крпе довољне да дочарају најскупоценије 
одоре, издубљена кора дрвета да исплови као освајачева лађа, простор испод 
столице да се подиже као палата. Уметник превазилази дете у броју 
појединости које су му неопходне да би изнова сазидао преко властите ноћи 
свет ако му се овај не допада. Њему није потребан ни простор испод столице, 
ни крпе, ни кора дрвета. Само таленат и воља. У оба случаја то су особине 
Бога, на које нам указује црква. Тај талентовани доброчинитељ чија је воља 
сама собом један стваралачки акт ако би имао, у што сумњам, јер то се 
противи самој афективно „тупој“ природи божанства – ако би имао имало 
задовољства од дела које је произвео „речју“ могао би да дочара задовољство 
уметника кога овај ствара. Многи су уметници промашени тирани, и пошто 
им не успева да буду суверени стварног света, бирају да буду богови једног 
који није стваран али је исто толико погодан за вољу која тражи предмете 
неограниченог владања. Сва сујета, сва равнодушност, супериорна порочност 
уметника, израз је тог унутрашњег дивиног одушевљења, такорећи једне 
божанске навике. Морал инсанити је морал богова и уметника.“ 
 

Борислав Пекић 
 
 
Преузето са сајта: http://www.slglasnik.com/библиотека-сведоци-
епохе/сведоци-епохе/живот-на-леду-iii 
 
ЖИВОТ НА ЛЕДУ III (Дневници март – децембар 1983) 
 
Дневничке белешке једног од најбољих српских писаца XX века. Дневници 
почињу 1948. годином, по много чему  значајном и преломном за многе 
становнике Титове Југославије, а завршавају се записима из октобра 1985. 
године. Ову фасцинантну историју једног узбудљивог и испуњеног живота 
Службени гласник објавиће у пет томова. 
„Пројекти за 1984. годину – ја не знам заправо шта ћу од свега овога урадити, 
очевидно све нећу, али имам једну визију онога што би требало да урадим 
ако ме нешто не поремети.“ 
 

Борислав Пекић 
 
 
2. Нагиб Махфуз : ДЕЦА НАШЕ УЛИЦЕ / Београд: Службени 
гласник, 2013. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевни-гласник/колекција-гласови-
света/деца-наше-улице 
 



Дела египатског нобеловца Нагиба Махфуза имала су велику рецепцију на 
читавом јужнословенском простору. Истовремено с преводом на српски овај 
роман превођен је на кинески, холандски, француски, немачки, грчки, 
хебрејски, италијански, норвешки, португалски, румунски, руски, шпански, 
шведски и турски језик. Богатство језика и синтаксе (роман је на српски језик 
преведен с арапског језика), егзотична али и судбинска завичајна емоција, 
необична и топла људска прича о људима у улици око које се формира 
насеље док његови становници откривају тајне урбаног света и себе кроз 
њега, само су неке од мноштва квалитативних карактеристика које, после 
много година, враћају Махфуза овдашњем читалачком интересовању. У 
удаљене епохе чије моделе користи Махфуз удахњује било савременог 
живота и његови јунаци живе онако како се живело на ободу Каира у доба 
пишчеве младости. Због овог романа Нагиб Махфуз је био жртва атентата од 
чијих последица је неколико година касније и умро. 
 
Награда „Милош Н. Ђурић“ за 2013. годину додељена је Српку Лештарићу за 
превод романа Деца наше улице, у издању Гласника. 
 
 
 
3. Радован Вучковић : МОДЕРНИ РОМАН ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА / 
Београд: Службени гласник, 2013. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевне-науке/књижевна-
теорија/колекција-основа/модерни-роман-двадесетог-века 
 
 „Појам модерни роман у сталној је употреби од почетка 20. века. Међутим, 
употребљавао се и раније, у 17. и 18. веку, за дела која су у тим временима била 
новост. Крајем 19. века синтагмом модерни роман означавана су романсијерска 
дела створена у оквиру натурализма, доцније обележеног као изразито 
традиционални књижевни покрет. Честе измене ознака модерно и 
традиционално за исте појаве сведоче о ритмици књижевних кретања и 
промена, и о процесима разарања конвенција и успостављања нових на новим 
основама. Брзина тих промена уочљивија је у роману него у осталим 
жанровима. Роман, наиме, није никад имао тако стабилну форму као еп или 
драма чији је канон заснован и описан још у поетикама античког доба и 
потврђен у време класицизма. Роман је млађи од писма и од књиге, и од почетка 
свог постојања био је намењен читању, а не слушању и гледању као еп и драма. 
Отуда изменљивост његове форме.“ 
 

Радован Вучковић 
 
 
 



4. Венцеслав Глишић : РЕВОЛУЦИОНАРИ / Београд: Службени 
гласник, 2012. 
 
Преузето са сајта: http://www.slglasnik.com/насловна-хедер/револуционари 
 
„Вероватно да никада не бих упознао водеће људе КПЈ и нове Југославије 
после Другог светског рата, Милована Ђиласа, Александра Ранковића и 
Родољуба Чолаковића, нити би било ове књиге да се нисам бавио 
истраживањем историје КП и радничког покрета у Југославији. Мотив да се 
сретнем с њима био је тај да ми због недостатка партијских извора појасне 
неке важне догађаје из историје илегалне КПЈ и односе међу њеним водећим 
људима, посебно њихов однос према Јосипу Брозу Титу. Њихов сусрет са 
Титом био је судбоносан за њихову политичку каријеру. Осим тога, вукла ме 
је научна радозналост да сазнам какви су то људи били који су одлучивали о 
нашој судбини у другој половини 20. века. Упознао сам их почетком 
седамдесетих година прошлог века када нису били на власти. Одлазио сам 
код њих да разговарамо и упознао сам њихове породице. Понашали су се као 
и други обични грађани Југославије и није било тешко до њих доћи. Двојица 
од њих, Ранковић и Ђилас, били су у то време под надзором југословенских 
обавештајних служби, док Чолаковић, колико знам није био праћен и могао је 
слободно да учествује у јавном животу.“ 
 

(Из предговора књиге) 
 
 
 
5. Жан Жене : ЧУДО РУЖЕ / Београд: Службени гласник, 2013. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевни-гласник/колекција-гласови-
света/чудо-руже 
 
„Жан Жене се ставио на страну оних којима је свака милост одречена још од 
тренутка рођења. Гадан је тај свет људи којима спаса нема, који су од првог 
дана живи лешеви, небића без будућности. Женеова метафизика је 
скандалозна: ако за тебе нема опроштаја, онда си већ мртав. Скандалозна је и 
његова одлука да има милости за проклетника, за прогнаника из света. 
Довољно је скандалозно већ и то што даје реч некоме коме се не може 
опростити. Признати да у осуђенику има неког облика лепоте, упркос 
изобличеном лицу, безубим устима, смраду тела, бесмисленим тетоважама, 
неопростивим поступцима, дати им место субјекта који говори: све то може 
бити и чин милосрђа." 
 

Александра Манчић
 



6. Жан Жене : БОГОРОДИЦА ОД ЦВЕЋА / Београд: Службени 
гласник, 2012. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевни-гласник/колекција-гласови-
света/богородица-од-цвећа 
 
Први и, несумњиво, највећи Женеов роман, написан током боравка у затвору. 
У Богородици од Цвећа моралне конвенције окренуте су наглавце. Добијамо 
неочекивано: лирске портрете трансвестита, лопова и убица.  
У питању је бескомпромисно мајсторско дело у које су се заклињали Жан-
Пол Сартр и Жан Кокто, и због којег је писац напослетку био помилован. Ово 
је роман који никад нећете заборавити. 
 
 
 
7. Драгољуб Поповић : ПОСТАНАК ЕВРОПСКОГ ПРАВА 
ЉУДСКИХ ПРАВА : Есеј о судској креативности / Београд: Службени 
гласник, 2013. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/правна-библиотека/едиција-устав-и-уставни-
концепти/постанак-европског-права-људских-права 
 
„Читаоца Постанка европског права људских права, аутора Драгољуба 
Поповића, може да изненади чињеница да се овај есеј о судској креативности 
Европског суда за људска права појављује у едицији Устав и уставни 
концепти Правне библиотеке Службеног гласника. Наиме, стручној јавности 
добро је познато да се европско право људских права развило под окриљем 
Европског суда успостављеног Европском конвенцијом за заштиту људских 
права и основних слобода, дакле једним међународноправним уговором 
регионалног карактера. Упркос неспорним формалним обележјима овог 
права, која га смештају у домен међународног права – високе стране 
уговорнице Европске конвенције јесу државе које су пристале на ограничену 
надлежност Европског суда у међусобним споровима и онима које, сходно 
начелу супсидијарности, против државе покреће појединац – његова 
суштинска својства, од којих су нека преторска творевина самог Европског 
суда, приближавају га концепту савремене уставно судске заштите људских 
права.“ 
 

Др Танасије Маринковић 
 
 
 
 



8. Перо Симић : ТИТО – Феномен 20. века / Београд: Службени 
гласник, 2012. 
 
Преузето са сајта: http://www.slglasnik.com/библиотека-сведоци-епохе/тито-0 
 
Било да о личности и делу Јосипа Броза Тита имамо изразито или умерено 
лоше мишљење, било да нас крвав распад његове верзије југословенске 
државе и крајња политичка неспособност његових директних и индиректних 
наследника подстичу на некритички жал за временима његове диктатуре, или 
смо, међутим, склони да му – као да његови нису довољни – душу теретимо и 
греховима претходника – чињенице да је контроверзна биографија „највећег 
сина наших народа и народности“ фасцинантна, а његов утицај на судбину 
подручја које се данас назива Западним Балканом судбоносан – нити 
покушавамо нити можемо довести у питање. 
У књизи Тито – Феномен 20. века, реч је о биографији Јосипа Броза, у којој 
аутор, користећи обимну грађу и дугогодишње новинарско искуство, нуди 
своје виђење једне од најинтригантнијих личности минулог века и без сумње 
најинтригантније личности у седамдесетогодишњој историји две бивше 
Југославије. 
Писан са јасно израженим ставом, али и са изразитом способношћу за 
наглашавање спорних места – од загонетке Брозовог спорног идентитета, 
преко тајанствених периода у његовој преткомунистичкој и илегалној 
биографији, па све до тренутака у којима су у Маршала биле упрте очи 
ексјугословенске, па и светске јавности, а који, упркос томе, нису загонетни 
ништа мање од од тренутака прекривених велом анонимности – Симићев 
Тито читаоца подстиче да не само странице везане за догађаје који су му 
непознати него и оне посвећене догађајима за које је безброј пута чуо – прати 
са изузетним занимањем. Зато не чуди што су прва два издања ове књиге 
продата у педесет седам хиљада примерака. 
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