
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 7/8 

2015.  



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

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

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

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

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 
Смиљана Павков, документалиста  

 
 
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 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о додели одликовања, Ордена српске заставе другог степена, 

надбискупу Орланду Антонинију, апостолском нунцију, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Демократској Народној Републици Кореји, на 

нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу, Миомира Удовичког, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Народној Демократској Републици Кореји, на 

нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу, Милана Бачевића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Шведској, Душана Црногорчевића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2015  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Португал, Мирка Стефановића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2015  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Норвешкој, Милана Симурдића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2015  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Колумбији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Бразилији, Љубомира Милића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2015  

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Колумбији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Вашингтону, Ђерђа Матковића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2015  

    

Закон о изменама и допунама Закона о полицији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 64/2015 

 



Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 

 

Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и 

ангажованих лица код корисника јавних средстава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2015 

   

Уредба о допунама Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и 

материјалне обавезе, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2015 

 

Уредба о утврђивању Методологије за израчунавање степена развијености 

региона и јединица локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 62/2015 

 

Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање 5. августа – 

Дана сећања на страдање и прогон Срба, Службени гласник Републике 

Србије бр. 60/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за решавање проблема 

мешовитих миграционих токова, Службени гласник Републике Србије бр. 

60/2015 

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредбе чл. 30. и 36. Закона о 

политичким странкама (Службени гласник РС, број 30/2009), нису у 

сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Организационог одбора за 

обележавање 5. августа – Дана сећања на страдале и прогон Срба, Службени 

гласник Републике Србије бр. 63/2015  

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да Закон о допуни Закона о судијама 

(Службени гласник РС, број 121/2012), није у сагласности са Уставом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2015  

 

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

Републике Србије бр. 63/2015  

 

Одлука о избору Републичког јавног тужиоца, Загорке Доловац, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2015  

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015  

 



Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 65/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Организационог одбора за 

обележавање 5. августа – Дана сећања на страдање и прогон Срба, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2015  

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да Уредба о 

контроли преласка административне линије према Аутономној Покрајини 

Косово и Метохија (Службени гласник РС, број 98/2011), није у сагласности 

са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015  

 

Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне 

опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2015 

 

Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Медвеђа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2015 

 

Одлука о проглашењу Дана жалости, 5. августа 2015. године, поводом 

трагичног страдања великог броја припадника срског народа у акцији 

хрватске војске под називом „Олуја”, Службени гласник Републике Србије 

бр. 67/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Предлога националне стратегије 

за борбу против тероризма и Акционог плана за њено спровођење, Службени 

гласник Републике Србије бр. 68/2015 

    

Одлука о образовању Преговарачког тима за вођење преговора о приступању 

Републике Србије Европској унији, Службени гласник Републике Србије бр. 

71/2015 

 

Одлука о образовању Савета за праћење реализације Акционог плана за 

примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 

2014. до 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за решавање проблема 

мешовитих миграционих токова, Службени гласник Републике Србије бр. 

72/2015 

 

Правилник о попуњавању радних места у стручној служби Повереника за 

заштиту равноправности, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2015  

 



Правилник о третману, програму поступања, разврставању и накнадном 

разврставању осуђених лица, Службени гласник Републике Србије бр. 

66/2015 

 

Правилник о програму обуке и оспособљавања лица за вршење детективских 

послова, начину спровођења обуке и оспособљавања и полагања стручног 

испита за детектива, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2015  

 

Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених 

лица за период од 2015. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 62/2015 

 

Решење о упису у Регистар политичких странака Републиканске странке – 

Republicanus Part, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2015 

 

Решење о утврђивању листе означених лица која је донета на основу листе 

коју је утврдио Савет безбедности Уједињених нација у складу са 

резолуцијама 1267 (1999) и 1989 (2011), Службени гласник Републике Србије 

бр. 69/2015 

 

Закључак Владе о изменама и допуни Закључка којим се усмерава и 

усклађује рад органа државне управе у поступку израде преговарачких 

позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској 

унији, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2015 

 

Закључак Владе о допуни Закључка којим се усмерава и усклађује рад органа 

државне управе у процесу спровођења аналитичког прегледа и оцене 

усклађености прописа Републике Србије са правним тековинама Европске 

уније и њихове имплементације (скрининг), Службени гласник Републике 

Србије бр. 72/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између држава чланица Северноатлантског 

уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о статусу њихових 

снага, са Додатним протоколом Споразума између држава чланица 

Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о 

статусу њихових снага и Наредним додатним протоколом Споразума између 

држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у 



Партнерству за мир о статусу њихових снага, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 14/2015 

 

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о 

изручењу, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

15/2015 

 

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о 

узајамној правној помоћи у кривичним стварима, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 15/2015 

  

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике 

Србије и Министарства иностраних послова Државе Палестине о политичким 

консултацијама, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 14/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области одбране, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Руске Федерације о војно-техничкој сарадњи, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављање двеју 

земаља, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштитнику грађана, Службени лист 

Града Београда бр. 29/2015  

 

Одлука о придруженом чланству Града Београда Асоцијацији градова 

„ЕUROCITIES”, Службени лист Града Београда бр. 32/2015  

 

Одлука о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и 

образовању Привременог органа градске општине Младеновац, Службени 

лист Града Београда бр. 42/2015  

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 43/2015 

 



Решење о именовању председника и чланова Привременог органа градске 

општине Младеновац, Службени лист Града Београда бр. 42/2015 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о хипотеци, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2015 

 

Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2015 

 

Закон о измени Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 64/2015 

 

Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном 

саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2015  

 

Закон о изменама Закона о облигационим и основама својинско-правних 

односа у ваздушном саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 

65/2015  

 

Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која 

не обављају делатност, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2015 

 

Закон о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 

68/2015 

 

Закон о превозу терета у друмском саобраћају, Службени гласник Републике 

Србије бр. 68/2015 

 

Закон о превозу путника у друмском саобраћају, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2015 

    



Уредба о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних 

резерви и условима за издавање у закуп непокретности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2015 

 

Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште 

у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне 

цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак 

размене непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2015 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима, поступку и начину 

продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним 

надметањем, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2015  

 

Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег 

купца топлотном енергијом, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2015 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи регистрованом 

пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству на 

поплављеним подручјима за отклањање последица поплава на и у 

пољопривредном земљишту, Службени гласник Републике Србије бр. 

63/2015 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове привредне 

делатности на поплављеном подручју, Службени гласник Републике Србије 

бр. 63/2015  

 

Уредба о одвијању комбинованог транспорта до и од терминала за 

комбиновани транспорт који се налази на железничкој мрежи и одређивању 

докумената које друмски превозник треба да поседује у обављању тог вида 

транспорта, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015  

 

Уредба о примени тарифа за обрачун цене приступа дистрибутивном систему 

електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015  

  

Уредба о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015 

 

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2015 

 

Уредба о стимулативним мерама у циљу унапређења комбинованог 

транспорта, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2015 

   

Уредба о изменама Уредбе о проглашењу Споменика природе „Парк 

Буковичке Бање”, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 



 

Уредба о поступку контроле извршења уговорених обавеза купца из уговора 

о продаји капитала или имовине, Службени гласник Републике Србије бр. 

69/2015 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма 

обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за 

заштиту од поплава, ерозије, бујица и водних објеката за одводњавање,  

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2015 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на 

поплављеном подручју, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2015 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма 

обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 71/2015 

 

Уредба о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудио-

визуелно дело, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Сува планина”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Уредба о проглашењу Строгог резервата природе „Тесне Јаруге”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Уредба о проглашењу Строгог резервата природе „Изнад Таталије”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Уредба о проглашењу Строгог резервата природе „Зеленика”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Уредба о проглашењу Споменика природе „Долина потока Бигар”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења 

ефикасног коришћења енергије у 2015. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 75/2015 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи регистрованом 

пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству за 

обнову сточног фонда на поплављеном подручју, Службени гласник 

Републике Србије бр. 75/2015 

 



Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма 

обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за 

заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 75/2015 

 

Уредба о измени Уредбе о стратешком партнерству, Службени гласник 

Републике Србије бр. 75/2015 

  

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на 

одређену робу, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених 

производа на које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа 

посебне дажбине, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2015 

 

Одлука о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра рачуна, 

Службени гласник Републике Србије бр. 57/2015 

 

Одлука о садржини, роковима и начину достављања података које пружаоци 

платних услуга достављају Народној банци Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 57/2015 

 

Одлука о минималној вредности платних трансакција које се морају 

извршавати у битном платном систему, Службени гласник Републике Србије 

бр. 57/2015 

 

Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Београдске 

електране”, Београд, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2015 

 

Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за 

транспорт, складиште, дистрибуцију и трговину природног гаса са одредбама 

Закона о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 

59/2015 

 

Одлука о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз путника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 60/2015 

 

Одлука о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз робе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 60/2015 

 



Одлука о оснивању Акционарског друштва за управљање јавном 

железничком инфраструктуром, Службени гласник Републике Србије бр. 

60/2015  

 

Одлука о условима и начину одобравања кредита за хитно обезбеђење 

ликвидности банака, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије 

примењује у поступку спровођења монетарне политике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 61/2015 

 

Одлука о минималним условима за закључење уговора о финансијском 

лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде и других трошкова који 

настају закључењем тог уговора, Службени гласник Републике Србије бр. 

61/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о управљању ризицима банке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 61/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 

Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике 

Србије бр. 61/2015   

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредба члана 31. став 7. Закона о 

хипотеци (Службени гласник РС, број 115/2005), у делу који гласи: „и против 

њега није дозвољена тужба или правни лек”, није у сагласности са Уставом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2015   

 

Одлука о образовању Комисије за спровођење поступка продаје јавног 

капитала, односно акција методом јавног прикупљања понуда Предузећа за 

телекомуникације „Телеком Србија” а.д. Београд, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2015  

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, 

почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и 

реферата, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015  

 

Одлука о допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 

65/2015  

 

Одлука о образовању Координационе комисије за усклађивање, односно 

координацију инспекцијског надзора у Републици Србији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 66/2015  

 



Одлука о правним последицама престанка рада Савезне јавне установе Радио-

Југославија, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2015 

 

Одлука о образовању Националног комитета за безбедност у 

ваздухопловству, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2015 

 

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и 

минималних акциза за дуванске прерађeвине, Службени гласник Републике 

Србије бр. 69/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Комисије за спровођење поступка 

продаје јавног капитала, односно акција методом јавног прикупљања понуда 

Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. Београд, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2015 

 

Одлука о плановима опоравка банке и банкарске групе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 71/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 

Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике 

Србије бр. 71/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за безбедност производа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Статута Народне банке Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Акционарског друштва за управљање 

јавном железничком инфраструктуром, Службени гласник Републике Србије 

бр. 73/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о висини и начину плаћања лучких и 

пристанишних накнада, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2015 

 

Одлука о образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта 

унапређење земљишне администрације у Србији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 75/2015 

  

Исправка Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра 

рачуна, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2015 

 

Исправка Одлуке о садржини, роковима и начину достављања података које 

пружаоци платних услуга достављају Народној банци Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2015 



 

Исправка Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе 

на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и 

појединих сагласности Народне банке Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 69/2015 

 

Правилник о местима и ближим условима под којима може да се усидри брод 

ради отклањања недостатака и искључења из саобраћаја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 57/2015 

 

Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања испита за 

издавање Сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност 

у транспорту опасног терета, Службени гласник Републике Србије бр. 

57/2015 

 

Правилник о измени Правилника о условима које морају да испуњавају лица 

за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и 

начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину 

издавања и трајања дозволе за управљање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 57/2015 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле 

средстава за заштиту биља за 2015. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 57/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о листама штетних организама и листама 

биља, биљних производа и прописаних објеката, Службени гласник 

Републике Србије бр. 57/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, 

Службени гласник Републике Србије бр. 59/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2015 

 

Правилник о бродским исправама и књигама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 60/2015 

 

Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за 

рибочувара и стручног испита за рибара, Службени гласник Републике 

Србије бр. 60/2015 

 



Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком 

саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2015 

 

Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од 

пожара, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2015 

 

Правилник о допунама Правилника о начину доделе нерасподељених 

појединачних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим 

превозницима, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2015 

 

Правилник о летењу ваздухоплова, Службени гласник Републике Србије бр. 

61/2015 

 

Правилник о полетању и слетању ваздухоплова изван аеродрома, Службени 

гласник Републике Србије бр. 61/2015 

 

Правилник о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 61/2015 

 

Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера, Службени 

гласник Републике Србије бр. 61/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о летачком особљу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 61/2015 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања 

обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2015. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2015 

 

Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за 

Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о коришћењу подстицаја за 

органску производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2015 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 

пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања 

поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 

62/2015 

 

Правилник о речним информационим системима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2015 

 



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. 63/2015 

 

Правилник о допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 

63/2015 

 

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2015 

 

Правилник о рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга, 

Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о регистрацији моторних и 

прикључних возила, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015 

 

Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 

65/2015  

 

Правилник о обрасцу захтева за доделу дозволе за обављање поштанских 

услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015  

 

Правилник о условима под којима се издаје одобрење страном авио-

превозиоцу за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком 

Србијом, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015  

 

Правилник о млекомерима и лактофризима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 66/2015 

 

Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун 

електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2015 

 

Правилник о начину прикупљања и објављивања података о врсти, 

расположивости и географској локацији капацитета електронске 

комуникационе мреже, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о условима и поступку за добијање, 

обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и 

допремања производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у 

акцизном складишту, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и 

плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања 



података и састављања обрачуна акцизе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 67/2015 

 

Правилник о измени Правилника о проглашавању ловостајем заштићених 

врста дивљачи, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2015 

 

Правилник о методама испитивања сорти крмних репица (Brassica rapa L. 

var. silvestris (Lam) Briggs), сточног кеља (Brassica oleracea L. convar. 

Acephala (DC)) и осталих крсташица ради признавања сорте, Службени 

гласник Републике Србије бр. 68/2015 

 

Правилник о методама испитивања сорти сточне репе (Beta vulgaris var. 

crassa Slef.) и пострне репе – угарњаче (Brassica rapa rapifera Metz) ради 

признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 

 

Правилник о методама испитивања сорте лупине (Lupinus albus L.) ради 

признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 

  

Правилник о измени Правилника о обуци, начину спровођења испита и 

вођењу евиденција за возача трамваја, Службени гласник Републике Србије 

бр. 68/2015 

  

Правилник о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2015 

 

Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за 

коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у 

радио-фреквенцијским опсезима 791–821/823–862 MHz, Службени гласник 

Републике Србије бр. 70/2015 

 

Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, 

развојних и иновативних пројеката кроз мере и акције подршке промотивним 

активностима у пољопривреди, Службени гласник Републике Србије бр. 

70/2015 

 

Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са 

захтевима за добијање сертификата о безбедности за управљање железничком 

инфраструктуром и о елементима система за управљање безбедношћу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 71/2015 

 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност средњег образовања и васпитања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2015 

 



Правилник о измени и допунама Правилника о критеријумима и стандардима 

за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и 

васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о утврђивању плана издавања пригодних 

поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских 

марака и вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 

Правилник о методологији за израду пројеката санације и ремедијације, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2015  

 

Правилник о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2015  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и нормативима за 

пројектовање стамбених зграда и станова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2015 

  

Правилник о пословном простору за обављање детективске делатности и 

физичко-техничким мерама за чување збирки података и других евиденција, 

Службени гласник Републике Србије бр. 75/2015 

 

Правилник о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне, 

Службени гласник Републике Србије бр. 75/2015 

 

Правилник о условима за издавање одобрења за транспорт опасног терета 

авио-превознику коме је уверење о оспособљености издао надлежни орган 

друге државе, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2015 

 

Правилник о висини такси за давање стручне оцене квалитета рукописа 

уџбеничких комплета, уџбеника, других наставних средстава, наставних 

помагала, дидактичких средстава и наставног средства за предшколске 

установе у 2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2015 

 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност основног образовања и васпитања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 75/2015 

    

Исправка Правилника о Листи лекова који се издају на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 

71/2015 

 

Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних 

непогода, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 

     



Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период 

од 2015. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2015 

 

Стратегија за решавање проблематичних кредита, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2015 

    

Списак српских стандарда из области гасних апарата, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2015 

  

Финансијски извештаји Народне банке Србије са стањем на дан 31. децембра 

2104. године, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2015 

 

Правила о промени снабдевача који снабдева крајњег купца по уговору о 

потпуном снабдевању електричном енергијом или природним гасом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015  

 

Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 

1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану, Службени гласник Републике 

Србије бр. 67/2015  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2015 

 

Закон о потврђивању Конвенције о поједностављењу формалности у 

трговини робом, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 13/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења земљишне 

администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за 

обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 13/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Међународне 

банке за обнову и развој (Зајам за развој и реструктурирање предузећа СОЕ-

ДПЛ), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

13/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2015 

 



Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске 

о узајамној правној помоћи у грађанским и трговачким стварима, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2015 

  

Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора 

између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат 

Клинички центри А, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 16/2015 

 

Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора 

између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат 

Клинички центри Б, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 16/2015 

 

Меморандум о разумевању о унапређеној сарадњи између Министарства 

спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и трговине 

Мађарске, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

15/2015 

  

Меморандум о разумевању између Управе царина Министарства финансија 

Републике Србије и Царинског директората Савезног министарства 

финансија Републике Аустрије о сарадњи царинских служби на аеродромима 

„Никола Тесла”, Београд и „Бечки међународни аеродром”, Беч, у области 

борбе против превара, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 16/2015 

 

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине Републике Србије и Савезног министарства за пољопривреду и 

шумарство, животну средину и водопривреду Републике Аустрије о сарадњи у 

области сточарства, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 16/2015 

 

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине Републике Србије и Министарства спољне трговине и 

економских односа Босне и Херцеговине о сарадњи на припреми Пројекта 

управљања водама на сливу реке Дрине у оквиру програма за Западни Балкан, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 16/2015 

 

Протокол о сарадњи између Управе царина Републике Србије и Генералне 

управе царина Републике Румуније у области интензивирања сарадње по 

питању превенције и сузбијања царинских прекршаја, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 14/2015 

 

Протокол између Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије и Генералне управе за контролу квалитета, инспекцију и 



карантин Народне Републике Кине о карантину и здравственим захтевима 

који се односе на замрзнуто јагњеће месо за извоз из Републике Србије у 

Народну Републику Кину, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 16/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног 

карантина и заштите биља, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 15/2015 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије 

и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније 

„Фискалис 2020”,  Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 16/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о допунама Одлуке о условима и начину доделе кредитних средстава 

малим и средњим предузећима са седиштем на територији Аутономне 

Покрајине Војводине за трајна обртна средства, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 28/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења службених возила, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2015 

 

Одлука о издавању III (треће) емисије обвезница без обавезе објављивања 

проспекта, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2015 

  

Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне 

Покрајине Војводине за 2014. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 29/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 

Војводине за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 29/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја шумарства АП 

Војводине за период од десет година са акционим планом за његово 

спровођење, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске 

скупштинске одлуке о годишњем Програму унапређења саветодавних 

послова у пољопривреди у Аутономној Покрајини Војводини за 2015. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2015 



 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске 

скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 

2015. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2015 

  

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

воде Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о оснивању Института БиоСенс – истраживачко-развојног института 

за информационе технологије биосистема, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 29/2015 

 

Годишњи програм основних геолошких истраживања на територији АП 

Војводине за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 28/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 29/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању 

атмосферских и отпадних вода на територији града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 29/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за 

територију града Београда, Службени лист Града Београда бр. 29/2015 

 

Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2014. годину, Службени 

лист Града Београда бр. 29/2015 



 

Одлука о измени Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 30/2015 

 

Одлука о изради Измена и допуна Регионалног просторног плана 

административног подручја Града Београда, Службени лист Града Београда 

бр. 30/2015 

 

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу ванградског 

топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд”, 

градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд, Службени лист Града 

Београда бр. 30/2015 

 

Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2015. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 35/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и 

градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно 

градским општинама у 2015. години, Службени лист Града Београда бр. 

35/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета 

градских општина, Службени лист Града Београда бр. 35/2015 

 

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника 

средстава буџета Града Београда у 2016. и 2017. години, Службени лист 

Града Београда бр. 35/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, 

зелених и рекреационих површина, Службени лист Града Београда бр. 

35/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају 

субвенционисану цену комуналних услуга, Службени лист Града Београда 

бр. 35/2015 

 

Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства Града Београда за 

пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада, Службени лист 

Града Београда бр. 42/2015 

 

Одлука о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства у обављању 

комуналне делатности градског превоза путника на територији Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 42/2015 

  



Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката 

на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 43/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других 

покретних привремених објеката на територији града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 43/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона на територији  града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 43/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни 

простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на 

коме Град Београд има посебна својинска овлашћења, Службени лист Града 

Београда бр. 43/2015 

 

Одлука о оснивању Слободне зоне Београда, Службени лист Града Београда 

бр. 46/2015 

 

Одлука о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 46/2015 

 

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена 

на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу ванградског 

топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд”, 

градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд, Службени лист Града 

Београда бр. 28/2015 

 

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена 

на животну средину Измена и допуна Регионалног просторног плана 

административног подручја Града Београда, Службени лист Града Београда 

бр. 28/2015 

 

Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај 

на територији Града Београда – пешачке зоне, Службени лист Града Београда 

бр. 35/2015 

 

Решење о одређивању категорија јавних зелених површина, Службени лист 

Града Београда бр. 41/2015 

 

Решење о утврђивању Измена и допуна Програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2015. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 45/2015 

 



Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 46/2015 

 

План детаљне регулације Трга Славија, градске општине Врачар и Савски 

венац, Службени лист Града Београда бр. 30/2015 

 

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског 

грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина А2, Службени лист Града 

Београда бр. 31/2015  

 

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 

2015. годину, Службени лист Града Београда бр. 37/2015 

 

  

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 

Службени гласник Републике Србије бр. 59/2015 

 

Уредба о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је 

признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима 

коришћења стамбеног простора за привремени смештај, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2015  

 

Одлука о измени Статута Агенције за лекове и медицинска средства Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2015 

  

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 

услуга за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2015 

 

Правилник о допунама Правилника о здравственој исправности дијететских 

производа, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2015  

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 

пензија за јул, август и септембар 2015. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 59/2015  

 



Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа 

допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 

 

Листе биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 60/2015 

 

Листе о допунама Листи активних супстанци у биоцидном производу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених 

у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или 

мисијама при међународним владиним организацијама, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских 

средстава Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 

демографију у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији 

је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 31/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о измени Решења о образовању Савета за права детета Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 32/2015  

 

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и 

ученику, Службени лист Града Београда бр. 37/2015 

 

Закључак градоначелника Града Београда о измени Интервентних мера 

заштите најугроженијих грађана, Службени лист Града Београда бр. 38/2015 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 58/2015 

 

Закон о уџбеницима, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 

 

Закон о изменама Закона о високом образовању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2015 

 

Закон о измени Закона о основама система образовања и васпитања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 

    

Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2015 

 

Одлука о брисању просторно културно-историјске целине кућа тршчара у 

улици Краљевића Марка у Новом Саду из Регистра непокретних културних 

добара, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2015  

 

Одлука о утврђивању Војничког гробља у Ковину за знаменито место, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2015   

  

Правилник о измени Правилника о документацији која се прилаже у 

поступку регистрације медија у Регистар медија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 61/2015 

 

Правилник о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на 

основу спроведеног јавног конкурса, Службени гласник Републике Србије бр. 

63/2015  

 

Правилник о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на 

основу захтева, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2015  

 

Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације 

института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних 

вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2015 

 

Правилник о критеријумима и начину повећања удела европских аудио-

визуелних дела, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2015 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу 

школу, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2015  

 

Упутство о начину примене одредаба Закона о електронским медијима 

којима се утврђује сопствена продукција, Службени гласник Републике 

Србије бр. 72/2015 

 

Решење о додели националног спортског признања спортисти Милошу 

Томићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијском 

спорту – веслање, одржаном у Познању, 2007. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2015 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2015 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 71/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Кине о обостраном оснивању културних центара, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 14/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији 

јавних исправа о стеченом образовању и научним називима, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике 

Србије и Организације за образовање, науку и културу Уједињених нација 

(УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и 

прилагођавање климатским променама, као центра категорије 2 под 

покровитељством УНЕСКА, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 14/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном отварању културних 

центара, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

16/2015 

 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијског 

програма основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се 

финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у 

саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2015/2016. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Одлуке о оснивању установе 

студентског стандарда студентски дом „Европа” – Europa Kollegium у Новом 

Саду, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2015 

 

Упутство о спровођењу Покрајинске скупштинске одлуке о полагању пријемног 

испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на 

високошколску установу чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина на 

језицима националних мањина – националних заједница, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању споменика Гаврилу Принципу, Службени лист Града 

Београда бр. 30/2015 

 

Одлука о подизању споменика Николи Тесли, Службени лист Града Београда 

бр. 30/2015 

 

Одлука о подизању бисте Борислава Пекића, Службени лист Града Београда 

бр. 30/2015 

 

Одлука о подизању скулптуре „Пријатељство”, Службени лист Града 

Београда бр. 30/2015 

 

Одлука о оснивању „Фондације за младе таленте Града Београда”, Службени 

лист Града Београда бр. 37/2015 

 

Одлука о подизању скулптуре „Београдски читач”, Службени лист Града 

Београда бр. 37/2015 

 

Одлука о подизању скулптуре „Богојављенски пливач”, Службени лист Града 

Београда бр. 37/2015 

 

Одлука о допунама Одлуке о мрежи основних школа у Београду, Службени 

лист Града Београда бр. 38/2015 

 



Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у 

области спорта у Београду, Службени лист Града Београда бр. 43/2015 

 

Одлука о подизању бисте професора Слободана Јовановића, Службени лист 

Града Београда бр. 46/2015 

 

Решење о проглашењу споменика природе „Топчидерски парк”, Службени 

лист Града Београда бр. 37/2015 

  

Правила Октобарског салона, Службени лист Града Београда бр. 37/2015 

 

Правила Међународног такмичења музичке омладине, Службени лист Града 

Београда бр. 37/2015 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за јун 2015. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2015 

 

Индекси потрошачких цена за јул 2015. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 71/2015 

 

Исправка Индекса потрошачких цена за јул 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2015 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у јуну 2015. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2015 

 

Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом 

кварталу 2015. године, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015 

 

Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о 

кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 

2015. године, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2015 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у јулу 2015. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2015  

 



Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2015 

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење 

станова, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ смањења потрошачких цена у мају 2015. године, Службени лист 

Града Београда бр. 32/2015  

  

Показатељ раста потрошачких цена у јуну 2015. године, Службени лист 

Града Београда бр. 45/2015 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2015. 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. NEWSWEEK 

11. НИН 

12. ПЕЧАТ 

13. 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 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  ДРЖАВНОГ 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. Др Илија А. Пржић: Издавање криваца у међународном праву 
(L'extradition en Droit International), 1934.  

2. Dr Hugo Werk: Изједначавање приватног осигуравајућег права, 1935. 

3. Др Александар Соловјев: Кажњавање неверне жене у црногорском и 
византиском праву, 1935. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

  
   



   
   
   
   
 1. КАТАСТРОФА: ЕВРОПА ИДЕ У РАТ 1914. ДЕО 1. 

Макс Хејстингс 

Београд: Лагуна, 2014. 
  

2. КАТАСТРОФА: 1914. – ПОЧЕТАК КРАЈА. ДЕО 2. 

Макс Хејстингс 

Београд: Лагуна, 2014. 
  

3. СИСТЕМСКА ПОРОДИЧНА ПСИХОТЕРАПИЈА: ТЕОРИЈА 

И ПРАКСА 

Руди Далос 

Нови Сад: Психополис институт, 2014. 

  

4. МИТ О ТАЛЕНТУ: МОЋ ВЕЖБЕ 

Метју Сајид 

Нови Сад: Психополис институт, 2014. 

  

5. МЕНТАЛНИ СТАВ: НОВА ПСИХОЛОГИЈА 

УСПЕШНОСТИ 

Керол С. Двек 

Нови Сад: Психополис институт, 2014. 

  

6. ПСИХОЛОГИКЕ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА: ПРИЛОЗИ 

КОЛЕКТИВНОЈ ЕМОЦИОНАЛНОЈ ПИСМЕНОСТИ 

Зоран Миливојевић 

Нови Сад: Психополис институт, 2014. 

  

7. КУЛТУРА КОНФЛИКТА: ДИНАМИКЕ ПОРЕТКА 

ЉУБАВИ – УВИДИ И САЗНАЊА 

Владо Илић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

8. ГЛАСОВИ РЕКЕ 

Жаума Кабре 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

9. ГОЗБА КНЕЗА ВЛАДИМИРА 

Душица Милановић  

Београд: Лагуна, 2014. 

  

10. ГРОЗНИЦА 

Ди Шулман 

Београд: Лагуна, 2013. 

  

11. ГРРРИМ 

Карен Дуве 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

 

 

 



12. ХЕЛГИН ДНЕВНИК: СВЕДОЧАНСТВО ЈЕДНЕ 

ДЕВОЈЧИЦЕ О ЖИВОТУ У КОНЦЕНТРАЦИОНОМ 

ЛОГОРУ 

Хелга Хошек Вајс 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

13. ХИРУРШКИ ПРЕЦИЗНО 

Марк Мазети 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

14. ХОДОЧАШЋЕ АРСЕНИЈА ЊЕГОВАНА 

Борислав Пекић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

15. ИСТИНА О СЛУЧАЈУ ХАРИЈА КЕБЕРТА 

Жоел Дикер 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

16. ИЗДАЈА 

Џејсон Метјуз 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

17. ЈЕДАН ПО ЈЕДАН 

Тони Парсонс 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

18. ЈЕДНО ЛЕТО: АМЕРИКА 1927. 

Бил Брајсон 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

19. ЈЕДРО НАДЕ 

Никола Маловић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

20. ЈЕСЕЊИ ПЕЈЗАЖ 

Леонардо Падура 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

21. ЈЕЗАВЕЉ 

Елинор де Џонг 

Београд: Лагуна, 2013. 

  

22. КАИНОВ ОЖИЉАК 

Владимир Кецмановић, Дејан Стојиљковић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

23. КАКО СМО ПРОПЕВАЛИ : ЈУГОСЛАВИЈА И ЊЕНА 

МУЗИКА 

Иван Ивачковић 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

 

 

 



24. КАКО УБИТИ ГОСПОДИНА ФРОЈДА 

Џевад Сабљаковић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

25. КАКОДАЛОГИЈА: РАСТ И ПРОПАСТ SAATCHI 

BALKANSA: И ШТА ЈЕ БИЛО ПОСЛЕ 

Иван Станковић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

26. КАТАРИНА ВЕЛИКА: ПОРТРЕТ ЈЕДНЕ ЖЕНЕ 

Роберт К. Меси 

Београд: Лагуна, 2013. 

  

27. КЛУБ МЕФИСТО 

Тес Геритсен 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

28. КОРЕШПОДЕНЦИЈА: ИЗАБРАНЕ ДРАМЕ I 

Борислав Пекић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

29. У ЕДЕНУ, НА ИСТОКУ: ИЗАБРАНЕ ДРАМЕ II 

Борислав Пекић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

30. МАЛТЕШКИ СОКО 

Дешиел Хемет 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

31. МЕСТО У МЕЋАВИ: ПРИЧА О МИЛАНУ 

МЛАДЕНОВИЋУ 

Александар Жикић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

32. МИЛИЈАРДЕР 

Иван Ивањи 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

33. МИРИС ЛОШЕГ ДУВАНА 

Душан Микља 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

34. МРАЧНА МЕСТА 

Џилијен Флин 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

35. МУЗЕЈ НЕСВАКИДАШЊИХ БИЋА 

Алис Хофман 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

 

 

 

 



36. НА ОБАЛИ ХАЗАРСКОГ МОРА: ЉУБАВНА ПРИЧА ДВА 

ПИСЦА 

Јасмина Михајловић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

37. НАЈБОЉЕ ОД МЕНЕ 

Николас Спаркс 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

38. НАСЛЕДНИЦИ 

Вилијем Голдинг 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

39. НЕБЕСКИ КРАДЉИВЦИ 

Петер Пранге 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

40. НЕКИ ДРУГИ ФИЛМ 

Петар Јончић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

41. НОЋ У ШАНГАЈУ 

Никол Монес 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

42. НОЋНА СТРАЖА 

Тери Прачет 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

43. ОЧЕВИ ГРЕСИ 

Џефри Арчер 

Београд: Лагуна, 2014. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  ЈУН– АВГУСТ 2015. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. ПРОБЛЕМ СПИНОЗА 

Ирвин Јалом 

Београд: Plato Books, 2012. 

 

   

2. ЗЕЛЕНА КУЋА 

Марио Варгас Љоса 

Београд: Лагуна, 2011. 

 

   

3. АПРИЛ НА ВЛАШИЋУ 

Мухарем Баздуљ 

Београд: Геопоетика, 2011. 

 

   

4. БЕОГРАЂАНКЕ 

Игор Маројевић 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

5. ЈЕДАН ПО ЈЕДАН 

Тони Парсонс 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

6. ЛУК И ВОДА 

Анте Томић 

Београд: Ренде, 2014. 

 

   

7. МАРИНА 

Карлос Руис Сафон 

Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

 

   

8. ВЕНЕЦИЈА: БИЛДУНГСРОМАН 

Владимир Пиштало 

Зрењанин: Агора, 2011. 

 

   

9. ЗАТОЧЕНИК НЕБЕСА 

Карлос Руис Сафон 

Београд: Чаробна књига, 2012. 

 

   

10.  КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА 

Филип Давид 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Momo Kapor: SENTIMENTALNI RAT I MIR MOME KAPORA: 

INTERVJUI / Beograd: Srpska književna zadruga, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/65941_sentimentalni_rat_i_mir_mome_kapora_knjiga_d

elfi_knjizare.html 

 

Novinar, slikar i pisac, Momo Kapor je prisutan u jugoslovenskoj i srpskoj javnosti 

pola veka. U tom razdoblju dao je mnogo intervjua, u kojima je direktno – nežno, 

oštro, neočekivano, ali uvek mudro i duhovito – odgovarao na pitanja svoga doba i 

duha podneblja. Posle prve knjige (Sentimentalni prtljag Mome Kapora – intervjui 

1970–1990) izašla je i druga knjiga intervjua 1990–2000 godine: šta je Kapor 

mislio o raspadu Jugoslavije, građanskom ratu u Hrvatskoj i Bosni, agresiji na 

Srbiju i Crnu Goru – o političkim, kulturnim, umetničkim, večnim i svakodnevnim 

pitanjima. Novi prilog za biografiju i poetiku velike beogradske legende. 

 

POLITIKA 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.politika.rs/rubrike/kultura-i-zabava/Mudrost-i-duhovitost-Mome-

Kapora.lt.html 

 

Mudrost i duhovitost Mome Kapora 

 

Drugu knjigu intervjua objavili „Srpska književna zadruga” i Zadužbina „Momčilo 

Momo Kapor” 

 

Prva knjiga intervjua Mome Kapora (1937–2010), pisca i slikara, pod naslovom 

„Sentimentalni prtljag Mome Kapora”, u kojoj su razgovori od 1970. do 1990, 

objavljena je 2013. „Srpska književna zadruga” i Zadužbina „Momčilo Momo 

Kapor” upravo su objavili drugu knjigu intervjua „Sentimentalni rat i mir Mome 

Kapora” (1991–2000), koju su priredili Ljiljana Kapor i Dragan Lakićević. O knjizi 

su govorili Ljiljana Habjanović Đurović i Mišo Vujović, a odlomke iz knjige 

kazivao je Srba Milin. 

U poslednjoj deceniji 20. veka raspala se Jugoslavija, izbili građanski ratovi, 

bombardovana Srbija. Najpopularniji pisac – poreklom iz Hercegovine, rođen u 

Sarajevu, Beograđanin, autor zagrebačkog „Znanja” – mora da se opredeli. O 

svojim opredeljenjima, ističu priređivači, on odgovara u mnogim intervjuima od 

1991. do 2000. godine. Kao da samo to – stavljanje na srpsku stranu, obilazak 

ratom zahvaćenih krajeva, prijateljstvo sa predsednikom Republike Srpske dr 



Radovanom Karadžićem – zanima novinare novina i časopisa. Građanski Beograd, 

mondijalisti, anacionalni krugovi, ne mogu da veruju... Kapor na sva ta pitanja 

odgovara, ponavlja, proširuje, tumači rat. Ali, ne samo to. Odgovara Kapor i na 

druga pitanja svog doba, društva, kulture, književnosti. Govori o svojim novim 

knjigama, o pisanju, slikanju. Pred čitaocima su svedočanstva o deceniji u kojoj se 

menjaju i pisac, i društveni poredak. Mudrost i duhovitost, iskustvo i odgovornost, 

zrače iz odgovora koji čine prilog poznavanju vremena i lika Mome Kapora. 

Ljiljana Habjanović Đurović, kao novinar „Duge”, s Kaporom je pravila razgovor 

1991. godine. U jednom od odgovora, Kapor kaže: „Strašno volim Dobricu Ćosića. 

Volim ga na neki čudan način, kao jednog dobrog čoveka. Naime, ja sam 

istraživao, i strašno me je zanimao period te ideološke strahovlade, vreme Đilasa, 

Radovana Zogovića, Bore Drenovca, Branka Šotre, Kuna, ljudi koji su masakrirali 

srpsku kulturu, ljudi koji su dolazili na otvaranje izložbe u kožnim mantilima, s 

pištoljima, skidali slike. Moji profesori, pripadnici stare slikarske škole između dva 

rata, vaspitani u Parizu, Minhenu i Krakovu, imali su do smrti traume od njihovog 

siledžijstva...” 

U razgovoru s Mišom Vujovićem, koji je objavljen u „Glasu Crnogorca” (2000), 

Kapor govori o ratu u Bosni: „Rat u Bosni je počeo bacanjem i uništavanjem biste 

Branka Ćopića u Bosanskoj Krupi, zatim je u Višegradu neki Murat Šabanović, ili 

Šaban Muratović, ili kako se već zove taj čovek, koji se hvali ovih dana po 

novinama, polomio obelisk Ive Andrića i bacio ga u Drinu. Taj obelisk je pravio 

hrvatski vajar. U Mostaru je uništena kuća Vladimira Ćorovića, u kojoj je bio 

muzej Alekse Šantića. Ivan Aralica, hrvatski pisac, dolazi zajedno sa svojim 

predsednikom i vođom, Franjom Tuđmanom, u osvojeni Knin koji se još dimi od 

požara i razaranja. On je pisac istorijskih romana, imali smo istog izdavača. A onda 

traži da ga odvedu u selo Polača, rodno mesto pisca ’Golubnjače’, Jovana 

Radulovića, i tu naređuje da mu se iznesu sve knjige koje su pripadale Raduloviću, 

i spaljuje ih pred kućom, koja je, takođe, spaljena. Mislim da je to najvažniji, 

poslednji tom Araličinih sabranih dela.” 

U pripremi je i treća knjiga, koja će obuhvatiti razgovore od 2000. do 2010. 

 

                                                                                                           Z. Radisavljević 

 

 

 

2. Mira Radojević: SRBIJA U VELIKOM RATU 1914–1918: kratka 

istorija / Beograd: Srpska književna zadruga, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&pr

oducts_id=847 

 

Izdavač Istorije srpskog naroda u 10 tomova, Srpska književna zadruga, zajedno sa 

Beogradskim forumom za svet ravnopravnih, objavljuje novu naučnu sintezu o 

ulozi i mestu Srbije i srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. Napisali su je 



odabrani profesori istorije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu – doc. dr Mira 

Radojević i akademik Ljubodrag Dimić. Recenzenti dela su takođe profesori 

univerziteta – akademik Mihailo Vojvodić i doc. dr Miloš Ković. S novim naučnim 

saznanjima, autori ove studije, sameravaju i dostignuća srpske i svetske 

istoriografije. To čine naučnim sredstvima, ali pišu čitkim i razumljivim stilom za 

širu čitalačku publiku. Knjiga koja se naučnim istinama suprotstavlja političkim 

revizijama istorije, naročito u ulozi Srbije u ovom razdoblju. 

 

 

 

3. Miloš Blagojević: SRPSKA DRŽAVNOST U SREDNJEM VEKU / 

Beograd: Srpska književna zadruga, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&pr

oducts_id=775 

 

Akademik Miloš Blagojević (1930), jedan od autora Zadrugine Istorije srpskog 

naroda u 10 tomova, poznat je po mnogim istorijskim radovima i sintezama, a 

najveći deo istorijskih istraživanja posvetio je srednjovekovnom razdoblju srpske 

prošlosti. 

Kruna tog plodnog rada, na najvišem naučnom nivou, jeste ova knjiga u Kolu SKZ. 

U njoj se nalaze najvažnija poglavlja: Prve srpske države, Srpska državnost u 

Duklji, Raškoj i Bosni, Ideološka osnova srpske državnosti, Višenacionalna država, 

Obnavljanje nacionalne države... 

Kao na dlanu, u ovoj studiji na preko 400 strana vidi se srednjovekovni svet – sa 

naučno utvrđenim podacima, izvorima, otkrićima. 

Knjiga profesora Blagojevića sadrži niz istorijskih karata u koloru, a instruktivan 

predgovor, prema koncepciji Kola, napisao je akademik Ljubomir Maksimović. 

 

 

 

4. Miroslava Mirković: ISTORIJA RIMSKE DRŽAVE: od Romula, 

753. godine pre Hrista, do smrti Kostantina, 337. godine nove ere / 

Beograd: Službeni glasnik, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/библиотека-саборник/историја-

римске-државе 

 

„Tekst ovog izdanja u osnovi je preuzet iz moje tri knjige: Rimska država pod 

kraljevima i u doba Republike (2002), Rimska država u doba principata i dominata 

(2003) i Dioklecijan (2014). Dopunjen je i izmenjen gde je to bilo neophodno. 

Dodati su portreti glavnih ličnosti i istorijsko-geografske karte koje prate zbivanja 

u Rimskoj državi, prikazuju stanje u pojedinim epohama, državne granice i 

administrativnu podelu. Bibliografija je dopunjena. Knjiga je namenjena 



prvenstveno studentima Istorije i Arheologije koji su prinuđeni da koriste danas 

zastareli udžbenik iz pedesetih godina prošlog veka, ali i laicima koje interesuje 

istorija Rimske države.“ 

 

Miroslava Mirković (iz Predgovora knjige) 

 

 
 

 

 

 

 


