
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 2 

2016.  



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 
 

 
 

 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Исланд, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Ослу, Милана Симурдића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 10/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Исланд, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Ослу, Сузане Бошковић Продановић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 10/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Фиџи, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Канбери, Мирољуба Петровића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 10/2016 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Закон о међународним мерама ограничавања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 10/2016 

 

Закон о отклањању последица одузимања имовине жтрвама холокауста које 

немају живих законских наследника, Службени гласник Републике Србије бр. 

13/2016 

 

Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2016 

 

Закон о изменама Закона о уређењу судова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 13/2016 

 

Уредба о Шифарнику радних места, Службени гласник Републике Србије бр. 

12/2016 

 

Уредба о интерном конкурсу, Службени гласник Републике Србије бр. 

17/2016 

 

Уредба о оцењивању професионалних војних лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 17/2016 

 



Одлука председника Владе којом се овлашћује др Душан Вујовић, министар 

финансија, да врши овлашћења министра одбране од 30. јануара 2016. године, 

до избора новог министра одбране, Службени гласник Републике Србије бр. 

8/2016 

 

Одлука о разрешењу министра одбране, Братислава Гашића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2016 

 

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

Републике Србије бр. 11/2016 

 

Одлука о престанку функције тужиоца у тужилаштву посебне надлежности, 

Владимиру Вукчевићу, тужиоцу за ратне злочине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2016 

  

Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување 

оружја и муниције, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Правилник о онеспособљавању оружја, Службени гласник Републике Србије 

бр. 9/2016 

 

Правилник о измени Правилника о обрасцима пасоша, дипломатског пасоша 

и службеног пасоша, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацима (који се 

користи у поступку вршења безбедносне провере), Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о начину вођења и обрасцима евиденција о оружју и муницији 

које воде надлежни органи, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за 

избор народних посланика, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за 

избор одборника, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење 

поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2016 



Правилник о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног 

гоњења, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о попуњавању извршилачких 

радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета 

судства, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2016 

 

Правилник о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о 

оружју предвиђених Законом о оружју и муницији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 16/2016 

 

Правилник о начину вршења надзора над извршењем ванзаводских санкција 

и мера, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2016 

 

Правилник о саставу, начину рада и одлучивању комисије Министарства 

правде која одлучује о жалбама против одлука дисциплинске комисије 

Јавнобележничке коморе, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2016  

 

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2016 

 

Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора 

Управе за заједничке послове републичких органа, Александра Тодоровића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Милице Лукешевић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 10/2016 

 

Решења о пријему у држављанство Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2016 

 

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2016 

 

Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним 

политикама за период 2016–2020. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 8/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној 

сарадњи између територијалних заједница или власти, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2016 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Либан о укидању виза за носиоце дипломатских, специјалних и 

службених пасоша, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2016 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и 

организације НАТО за подршку и набавку (NSPO) о сарадњи у области 

логистичке подршке, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 3/2016 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије коју 

представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније 

коју представља Министарство одбране о сарадњи у области одбране, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2016 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Међународне конвенције против 

регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце дипломатских и 

службених пасоша, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2016 

  

  

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о максималном броју запослених у систему Аутономне 

Покрајине Војводине за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 4/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за припрему 

образложеног предлога акта о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему Аутономне Покрајине Војводине и припрему предлога акта о 

максималном броју запослених за сваки организациони облик у систему 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 2/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 14/2016 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2016 

 

Закон о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, Службени 

гласник Републике Србије бр. 14/2016 

 

Закон о изменама и допунама Закона о сточарству, Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2016 

 

Закон о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2016 

 

Закон о метрологији, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2016 

 

Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених 

материјала, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2016 

 

Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима 

Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево 

д.о.о. Смедерево, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2016 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2016 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2016 

  

Уредба о безбедном укрцавању и искрцавању поморских бродова за превоз 

расутог терета, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2016 

 

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2016 

 

Уредба о висини накнада за воде за 2016. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 10/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 

2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2016 



Уредба о утврђивању Програма подршке унапређења локалне и регионалне 

инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8, Службени гласник Републике 

Србије бр. 10/2016 

 

Уредба о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка 

истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за 

задржавање истражног простора, Службени гласник Републике Србије бр. 

10/2016 

  

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2016”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 10/2016 

 

Уредба о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Уредба о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије у 2016. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

12/2016 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку контроле извршења 

уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

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. 12/2016 

 

Уредба о допуни Уредбе о највишој допуштеној старости бродова за упис у 

један од уписника бродова, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења 

ефикасног коришћења енергије у 2016. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 13/2016 

 

Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по 

основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, 

Службени гласник Републике Србије бр. 16/2016 

 

Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених 

природних добара од националног интереса у 2016. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 16/2016 

 

Уредба о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање 

привредних субјеката у области информационо-комуникационе технологије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 16/2016 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о стратешком партнерству, Службени 

гласник Републике Србије бр. 16/2016 

  

Одлука о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми 

Србије”, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2016 

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредбе чл. 312. и 313. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС, број 41/2009), 

нису у сагласности с Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 

9/2016 

 

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и 

минималних акциза за дуванске прерађевине, Службени гласник Републике 

Србије бр. 10/2016 

 

Одлука о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије 

примењује у поступку спровођења монетарне политике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 11/2016 

 

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. 12/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за управљање процесом 

стратешког развоја АД Аеродром „Никола Тесла” Београд, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2016 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 

Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике 

Србије за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за израду 

Стратегије за решавање проблематичних кредита, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2016 

 

Одлука о висини трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских 

делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2016 

 

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. 16/2016 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за путеве за страна возила која 

користе путеве у Савезној Републици Југославији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 16/2016 



Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у 

иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2016 

 

Одлука о допуни Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта, 

Службени гласник Републике Србије бр. 17/2016 

   

Правилник о садржини, обрасцима, начину и условима за издавање и вођење 

докумената које домаћи брод предаје при доласку и одласку из лука обалних 

држава, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2016 

 

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним 

расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2016. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Правилник о накнади трошкова у судским поступцима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2016 

 

Правилник о дозиметрима, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за 

остваривање права на регрес за ђубриво, Службени гласник Републике 

Србије бр. 9/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о начину остваривања права на основне 

подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих 

подстицаја, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, 

Службени гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за 

обављање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење 

природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2016 

 

Правилник о допунама Правилника о облику и садржини пријаве за 

евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из 

евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ, Службени гласник 

Републике Србије бр. 11/2016 

 

Правилник о измени Правилника о начину и поступку остваривања пореских 

ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, Службени 

гласник Републике Србије бр. 11/2016 

 



Правилник о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја 

правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је 

регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, Службени гласник 

Републике Србије бр. 11/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник 

Републике Србије бр. 11/2016 

 

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом 

„ван дохвата руке” за 2015. и 2016. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима 

нафте и биогоривима за сопствене потребе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт 

одређеног опасног терета, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о поморским књижицама и дозволама за укрцавање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о садржини и начину поступања са документацијом за процену 

средстава за заштиту биља и методама за испитивање средстава за заштиту 

биља, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о престанку важења Правилника о условима, начину и обрасцу 

захтева за остваривање права на регрес за гориво, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о поступку регистрације и садржини регистра уговора о раду 

помораца, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2016 

 

Правилник о обрасцу дозволе за каботажу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 13/2016 

 

Правилник о пореској пријави о обрачунатим доприносима за обавезно 

социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, 

Службени гласник Републике Србије бр. 14/2016 

 

Правилник о начину обрачунавања, садржини и начину вођења евиденције, 

облику и садржини пореске пријаве пореза на премије неживотних 

осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2016 

 



Правилник о начину и поступку утврђивања дивиденде коју остварују 

чланови привредног друштва у ликвидацији, односно стечају, Службени 

гласник Републике Србије бр. 14/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку, 

Службени гласник Републике Србије бр. 14/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за 

обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују 

нерезидентна и резидентна правна лица, Службени гласник Републике Србије 

бр. 14/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за 

обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних 

добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари 

остварује нерезидентно правно лице, Службени гласник Републике Србије бр. 

14/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о условима и начину остваривања права 

на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2016 

 

Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству по кошници пчела, Службени гласник Републике 

Србије бр. 14/2016 

 

Правилник о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и 

техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини захтева за 

одобрење објављивања проспекта и документацији која се доставља уз захтев 

за одобрење проспекта, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о форми, минималном 

садржају информација које треба укључити у проспект и основни проспект и 

оглашавању у вези са проспектом, Службени гласник Републике Србије бр. 

14/2016 

 

Правилник о изгледу судских таксених марака, поступку израде, 

дистрибуцији и располагању судским таксеним маркама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2016 

 

Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и 

припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од 



стране физичког лица као пореског обвезника, Службени гласник Републике 

Србије бр. 15/2016 

 

Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда 

за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријума о 

изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2016 

 

Правилник о садржини и начину вођења Регистра привредних комора и 

Регистра представништава страних привредних комора, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја у органској 

сточарској производњи по кошници пчела, Службени гласник Републике 

Србије бр. 15/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о финансирању и 

суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима 

омладинског сектора, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2016 

 

Правилник о пружању услуга контроле летења и услуга узбуњивања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2016 

 

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2016 

 

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 

распоред средстава са тих рачуна, Службени гласник Републике Србије бр. 

16/2016 

 

Правилник о Регистру хемикалија, Службени гласник Републике Србије бр. 

16/2016 

 

Правилник о начину обележавања рибарског подручја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 16/2016 

 

Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни 

риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља 

рекреативни риболов, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2016 

 

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања, Службени гласник Републике Србије бр. 

16/2016  

 



Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 16/2016  

 

Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству 

финансија – Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 

17/2016 

 

Правилник о условима, начину и обезбеђењу плаћања накнаде за претварање 

права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у јавној 

својини Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2016 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске 

пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које 

остварују нерезидентна и резидентна правна лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2016 

   

Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Наредба о престанку важења Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица 

за општу употребу и грађевинарство, Службени гласник Републике Србије 

бр. 16/2016 

 

Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским 

функционисањем, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2016 

 

Програм Фонда за развој Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 10/2016 

  

Јавнобележничка тарифа јавног бележника као повереника суда у поступку за 

расправљање заоставштине, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Измене и допуне Јавнобележничке тарифе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 12/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт о донацији 

Државе Кувајт Републици Србији за обнову од разарајућих поплава које су 

погодиле Републику Србију маја 2014. године, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 2/2016 

 



Меморандум о разумевању о економској сарадњи између Владе Републике 

Србије и Комисије Афричке уније, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2016 

 

Протокол о обезбеђивању фитосанитарних захтева између Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Федералне 

службе за ветеринарски и фитосанитарни надзор Руске Федерације код 

узајамних испорука производа са високим фитосанитарним ризиком, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2016 

 

Уговор између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке 

о финансијској сарадњи за пројекат „Подстицање инвестиција у енергетску 

ефикасност и обновљиве изворе енергије преко банкарског сектора (еко-

кредити)”, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

2/2016 

 

Уговор између Владе Републике Србије и Владе Републике Немачке о 

заједничкој подршци пројектима „Реформа стручног образовања” и 

„Управљање земљиштем”, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању о 

економској сарадњи између Владе Републике Србије и Комисије Афричке 

уније, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

2/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Финске о сукцесији и консолидацији билатералних 

уговора, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

2/2016 

   

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката 

које финансира Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине 

Војводине у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 6/2016 

 

Одлука о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања 

Аутономне Покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а 



чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава 

Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2016 

 

Правилник о начину обављања саветодавних послова у пољопривреди на 

територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 4/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

 

Правилник о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама тезги које 

се постављају на подручју градске општине Врачар, Савски венац и Стари 

град, Службени лист Града Београда бр. 89/2015 

 

Правилник о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама киоска који 

се постављају на подручју градске општине Врачар, Савски венац и Стари 

град, Службени лист Града Београда бр. 89/2015 

 

Упутство Дирекцији за путеве о начину вршења зимске службе на улицама и 

општинским путевима на територији Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 92/2015  

 

Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене породиље и 

новчаног давања за незапослене породиље за 2016. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 89/2015  

 

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2016. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 93/2015 

 

Решење о измени Решења о утврђивању износа просечне цене квадратног 

метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Београда 

за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину, Службени лист Града 

Београда бр. 2/2016  

 

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима, 

Службени лист Града Београда бр. 2/2016  

 

 

 

 

 

 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2016 

 

Закон о јавном здрављу, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2016 

 

Закон о заштити становништва од заразних болести, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2016 

 

Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за 

употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2016 

 

Уредба о Националном програму превенције, лечења и контроле астме и 

хроничне опструктивне болести плућа у Републици Србији до 2020. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање 

вишка запослених у поступку приватизације за 2015. и 2016. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 16/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку издавања пријаве 

рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи, 

Службени гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о измени Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета 

и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 16/2016  

 

Смернице добре праксе у дистрибуцији хуманих лекова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције о надлежности, 

меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји 



родитељске одговорности и мера за заштиту деце, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава за суфинансирање 

погона за примену нових технологија са елементима иновационе делатности 

и подстицајима запошљавања у Аутономној Покрајини Војводини у 2016. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2016 

 

Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава удружењима грађана 

за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-

инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризацији пронаталне 

политике у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

2/2016 

 

Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског 

секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за реализацију 

Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 

2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2016 

 

Oдлука о утврђивању Програма општег стручног усавршавања запослених у 

покрајинским органима за 2016. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 6/2016 

 

Решење о номиналном износу новчане помоћи породици у којој се роди треће 

дете за 2016. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

3/2016 

 

Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински 

потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете за 2016. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2016 

 

Колективни уговор о измени и допуни Колективног уговора за органе 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 2/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању особа које могу 

остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним 

општим паркиралиштима, Службени лист Града Београда бр. 2/2016  

 



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. 3/2016  

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о спорту, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2016 

 

Закон о изменама и допунама Закона о култури, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2016 

 

Закон о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2016 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о посебном начину признавања 

високошколских исправа и вредновања студијских програма универзитета са 

територије Аутономне Покрајине Косово и Метохија који обављају делатност 

у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација, 

Службени гласник Републике Србије бр. 16/2016 

  

Одлука о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици 

Србији за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Одлука о утврђивању просторно културно-историјске целине Комплекса 

Војно-техничког завода у Крагујевцу за непокретно културно добро од 

изузетног значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2016 

 

Одлука о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно 

културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца”, 

непокретног културног добра од изузетног значаја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2016 

 

Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у 

култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2016 

 

Правилник о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске 

националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради 

постизања пуне равноправности, Службени гласник Републике Србије бр. 

12/2016  

 



Аутентично тумачење одредби члана 142. Закона о јавном информисању и 

медијима (Службени гласник РС, број 83/2014 и 58/2015), Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине по конкурсима у области културе, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2016 

  

Правилник о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање 

потреба и интереса младих на територији Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2016 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у 

установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2016 

 

Правилник о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте 

установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2016 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање образовних 

програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна 

Покрајина Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

2/2016 

 

Правилник о суфинансирању погона за примену нових технологија у 

Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 2/2016 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области 

науке и технолошког развоја невладиних организација у Аутономној 

Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

2/2016 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање припреме предлога 

активности међународне сарадње (које суфинансира Покрајински 

секретаријат за науку и технолошки развој), Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 2/2016 

 

Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од 

посебног интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини 

(које финансира или суфинансира Покрајински секретаријат за науку и 



технолошки развој), Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

2/2016 

 

Правилник о критеријумима за финансирање/суфинансирање пројеката од 

значаја за науку и технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине за 

пројектни циклус 2016–2019. године, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 2/2016 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно-

стручних скупова, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

2/2016 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним 

скуповима и боравку у иностранству научно-истраживачких  радника и 

студената који су показали посебне резултате, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 2/2016 

 

Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и 

пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 3/2016 

 

 

РАЗНО 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење 

станова, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2016 

 

Индекси потрошачких цена за јануар 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2016 

 

Подаци о просечним зарадама о просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у јануару 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2016 

 

Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се 

наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2016 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ смањења потрошачких цена у децембру 2015. године, Службени 

лист Града Београда бр. 2/2016  
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2016. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. NEWSWEEK 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

12. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

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 библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне 
писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. 
Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и 
друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим 
путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 

1.  Ст. Станојевић: Из српске прошлости – истори(ј)ски чланци, 1923. 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
 

 

 

 

 





























































 
 

 













 



  
 



У складу са Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији до 
2020. године (Службени гласник РС бр. 51/2010), а у жељи да корисницима 
учинимо видљивим садржај обимног библиотечког фонда којим библиотека 
Управе за заједничке послове републичких органа располаже, претходних година 
започели смо дигитализовање богате и разноврсне грађе. Са задовољством 
представљамо неке наслове из до сада дигитализованих монографских 
публикација, које се у целини могу видети у ПДФ формату на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
 

1867. година 
 
Протоколи редовне Народне скупштине држане о миoљудне 1867. године у 
Крагујевцу 
 
 

1868. година 
 
Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији од почетка до краја 1868. 
године, књига XXI 
 
 

1869. година 
 
Устав Књажества Србије проглашен на Петров-дан на Великој народној скупштини 
држаној у Крагујевцу о Духовима 1869. године 
 
Правила по којима се има управљати у болници Казнителног завода у Београду, 
1869. 
 
Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији од почетка до краја 1869. 
године, књига XXII 
 
Српска библијографија за новију књижевност 1741–1867. (саставио Стојан 
Новаковић), 1869. 
 
 

1870. година 
 
Зборник закона и уредба издани у Књажеству Србији од почетка до краја 1870. 
године, књига XXIII 
 
Законик Стефана Душана, цара српског (1349. и 1354), издао и објаснио Стојан 
Новаковић, 1870. 
 
Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1870. године. 
 
Протоколи Велике Народне скупштине држане 10. јунија 1869. године у Крагујевцу, 
1870. 
 
Царски казнени законик (копија хатихумајуна, превели с турскога оригинала 
Хусеин ефендија Карабеговић и Никола ефендија Краљевић, Сарајево), 1870 
 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Protokoli%20redovne%20Narodne%20skupstine%20drzane%20o%20mioljudne%201867.%20godine%20u%20Kragujevcu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Knjiga%201868.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Ustav%20knjazevstva%20Srbije%201869.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Pravila%20po%20kojima%20se%20ima%20upravljati%20u%20bolnici%20Kaznitelnog%20zavoda%20u%20Beogradu%201869.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zbornik%20zakona%20i%20uredba%20izdanih%20u%20Knjazestvu%20Srbiji%20od%20pocetka%20do%20kraja%201869%20godine%20knjiga%20XXII.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Srpska%20biblijogtrafija%20iz%201869.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zbornik%20zakona%20i%20uredba%20izdanih%20u%20Knjazestvu%20Srbiji%20za%201870%20godinu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/bib-propisi/pravni-i-politicki-sistem/24-Zakonik-Stefana-Dusana-cara-srpskog-1349-i-1354.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Protokoli%20Narodne%20skupstine%20koja%20je%20drzana%20u%20Kragujevcu%201870.%20godine.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Protokoli%20velike%20narodne%20skupstine%20drzane%2010%20junija1869%20u%20Kragujevcu%20-%201870.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Carski%20kazneni%20zakonik.pdf


Димитрије Радовић: Теорија казненог поступка, с погледом на Законик о поступку 
судском у крив. делима, за Књажество Србију, од 10. априла 1865. године, 1870. 
 
Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, 
свезка 1, 1870. 
 
Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, 
свезка 2, 1870. 
 
Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, 
свезка 3, 1870. 
 
Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, 
свезка 4, 1870. 
 
 

1871. година 
 
Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији за 1871. годину, књига XXIV 
 
 Закон о пороти за Књажество Србију, 1871. 
 
Закон о окружним штедионицама, 1871. 
 
Измене и допуне у Закону о правозаступницима, 1871. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Radovic-Dimitrije-Teorija-kaznenog-postupka-s-pogledom-na-Zakonik-o-postupku-sudskom-u-kriv-delima-za-Knjazestvo-Srbiju-od-10-aprila-1865-godine-1870.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Popov-Nil-Srbija-i-Rusija-od-Kocine-krajine-do-Sv-Andrejevske-skupstine-svezka-1-1870.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Popov-Nil-Srbija-i-Rusija-od-Kocine-krajine-do-Sv-Andrejevske-skupstine-svezka-2-1870.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Popov-Nil-Srbija-i-Rusija-od-Kocine-krajine-do-Sv-Andrejevske-skupstine-svezka-3-1870.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Srbija-i-Rusija-sveska%204.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zbornik-zakona-i-uredaba-izdani-u-Knjazestvu-Srbiji-za-1871.godinu,knjiga%20XXIV.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zakon-o-poroti-za-Knjazestvo-Srbiju,%201871.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zakon-o-okruznim-stedionicama,%201871.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Izmene-i-dopune-u-Zakonu-o-pravozastupnicima,%201871.pdf
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. ДНЕВНИК ВЕЛИКОГ РАТА: ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У 

ОГЛЕДАЛУ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ И ШТАМПЕ 

Приредила Гордана Илић Марковић 

Београд: Самиздат, 2014. 
  

2. АРМАГЕДОН 

Влада Арсић 

Београд: Самиздат, 2014. 
  

3. ОЧАРАВАЈУЋЕ ЋУДИ ДРУГИХ ЉУДИ 

Александар Мекол Смит 

Београд: Самиздат, 2013. 

  

4. ОБУЦИ СВОЈУ ПОРОДИЦУ У СОМОТ И ЏИНС 

Дејвид Седарис 

Београд: Самиздат, 2014. 

  

5. ВРАНА 

Ерик Аксл Сунд 

Београд: Самиздат, 2014. 

  

6. ИНСАЈДЕР, МОЈА ПРИЧА 

Бранкица Станковић 

Београд: Самиздат, 2014. 

  

7. ДАРКМАРКЕТ: КАКО СУ ХАКЕРИ ПОСТАЛИ НОВА 

МАФИЈА 

Миша Глени 

Београд: Самиздат, 2013. 

  

8. КЊИГА О ХАМЛЕТУ 

Растко Костић 

Београд: Krug Commerce, 2011. 

  

9. КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ: ОТКРИЈТЕ СВОЈ ДАР ПИСАЊА 

Доротеа Бренд 

Београд: Бабун, 2011. 

  

10. ОКО У ТРОУГЛУ 

Израел Регардије 

Београд: Бабун, 2010. 

  

11. ПАД АРКОНЕ ИЛИ СУМРАК СЛОВЕНСКОГ 

ПАГАНИЗМА 

Београд: Атос, 2009. 

  

12. РЕЧНИК СВЕТИХ И МАГИЈСКИХ БИЉАКА 

Кристијан Реч 

Београд: Бабун, 2014. 

  

  

 

 



13. СУФИЗАМ: МИСТИЦИ ИСЛАМА 

Рејнолд А. Николсон 

Београд: Бабун, 2011. 

  

14. СУСРЕТИ СА ИЗУЗЕТНИМ ЉУДИМА 

Георгије Иванович Гурђијев 

Београд: Бабун, 2013.  

  

15. СВЕТИ ГРАЛ: ТАЈНА НАД ТАЈНАМА 

Џил Морган 

Београд: Бабун, 2006. 

  

16. ТЕМПЛАРИ: ИСТОРИЈАТ И МИТОВИ ЛЕГЕНДАРНОГ 

ВИТЕШКОГ РЕДА 

Мартин Шон 

Београд: Бабун, 2009. 

  

17. УМЕЋЕ РАТОВАЊА: ЦЕЛОВИТО ИЗДАЊЕ 

Сун Цу 

Београд: Бабун, 2014. 

  

18. ВЕШТИНА РАТОВАЊА 

Сун Пин  

Београд: Бабун, 2010. 

  

19. ПРИЧЕ О СИЛВИЈИ 

Слободан Шабељић 

Београд: Ренде, 2014. 

  

20. БОЖАНСКА ДЈЕЧИЦА: РОМАН ЗА ОДРАСЛЕ КОЈИ БИ 

ЖЕЛЕЛИ ОСТАТИ МЛАДИ 

Татјана Громача 

Београд: Ренде, 2014. 

  

21. ПОСЛЕДЊЕ СТВАРИ 

Боривој Герзић 

Београд: Ренде, 2014. 

  

22. САХРАНА ЈЕДНОГ ПСА: РОМАН 

Томас Плецингер 

Београд: Ренде, 2014. 

  

23. ЛУК И ВОДА 

Анте Томић 

Београд: Ренде, 2014. 

  

24. СРПСКО-НЕМАЧКИ РЕЧНИК 

Београд: Новости; Јасен, 2014. 

  

25. СРПСКО-ФРАНЦУСКИ РЕЧНИК 

Београд: Новости; Јасен, 2014. 

 

  



26. СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ РЕЧНИК 

Београд: Новости; Јасен, 2014. 

  

27. СРПСКО-ШПАНСКИ РЕЧНИК 

Београд: Новости; Јасен, 2014. 

  

28. РЕЧ НЕДЕЉЕ: ИЗБОР ИЗ КОЛУМНИ НИН-а 

Јован Ћирилов 

Београд: НИН, 2014. 

  

29. МАЛИ ЕКОНОМСКИ РЕЧНИК 

Београд: НИН, 2014. 

  

30. СТАТИСТИЧКИ КАЛЕНДАР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 

2014. 

Београд: Републички завод за статистику, 2014. 

  

31. ДИПЛОМАТСКИ ПРОТОКОЛ 

Зоран Вељић 

Београд: Службени гласник, Дипломатска академија МСП 

Србије, 2009. 

  

32. СУМРАК ЗАПАДА: АГРЕСИЈА НАТО: ДА СЕ НЕ 

ЗАБОРАВИ 

Београд: Београдски форум за свет равноправних; Милениум 

груп, 2010. 

  

33. СРПСКИ ВЕЛИКАНИ 

Мила Милосављевић 

Београд: ЈРЈ, 2012. 

  

34. СПАСИТЕЉ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2013. 

  

35. СИН 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

36. СВЕТАЧНИК: СРПСКЕ СЛАВЕ И ОБИЧАЈИ: ДЕО 1. 

Ђорђе Рандељ 

Београд: НИН, 2013. 

  

37. ФАНТАСТИЧНА НОЋ 

Штефан Цвајг 

Београд: Ringier Axel Springer, 2015. 

  

38. ЕЛИЗЕЈСКА ТРИЛОГИЈА: ПОЕТСКО ХОДОЧАШЋЕ ОД 

ЛЕТАРГИЈЕ ДО ЛИТУРГИЈЕ 1984–2000 

Зоран Богнар 

Београд: Драганић, 2013. 

  

 



39. АЛБЕДО, АУРА, АЛХЕМИЈА: 99 ПЕСАМА О 

ЗАПАЊУЈУЋОЈ ЈАСНОЋИ НЕИЗГОВОРЕНИХ РЕЧИ: 

ПОЕТСКА ТРИЛОГИЈА 

Зоран Богнар 

Београд: Драганић, 2013. 

  

40. ИНСОМНИЈА, БЕЛЕ НОЋИ: 77 ПЕСАМА О ЉУБАВИ, 

ИЗДАЈИ, ДЕМОНИМА И ОСТАЛИМ СВАКОДНЕВНИМ 

УМИРАЊИМА 

Зоран Богнар 

Београд: Драганић, 2013. 

  

41. НОВО РАСПЕЋЕ: АНТОЛОГИЈА САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ 

ПРОЗЕ ТРАГОМ ЕСТЕТСКОГ ЕГЗОРЦИЗМА: 1967–2000 

Приредио Зоран Богнар 

Београд: Драганић, 2013. 

  

42. ЕЈДЕТСКЕ СЛИКЕ: ПОЕТСКО-ФЕНОМЕНОЛОШКИ 

МИКРОЕСЕЈИ, ЕСЕЈИ И РЕФЛЕКСИЈЕ: 1892–2012 

Зоран Богнар 

Београд: Драганић, 2014. 

  

43. ТЕЧНИ КРИСТАЛ: АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ 

МИКРОЕСЕЈА XX ВЕКА 

Приредио Зоран Богнар 

Београд: Драганић, 2014. 

  

44. ФОТОГРАФИЈА ГЛАСОВА I И II: ЕСЕЈИ О 

ФЕНОМЕНИМА ИСТОРИЈЕ ДУХА И КУЛТУРЕ 1992–2008 

Зоран Богнар 

Београд: Драганић, 2014. 

  

45. БЕОГРАД ИСПОД БЕОГРАДА 

Зоран Љ. Николић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

46. ПРИРУЧНИК ЗА АУТОРСКА И СРОДНА ПРАВА СА 

ОБРАСЦИМА И ПРОПИСИМА 

Бранислав Стојановић 

Београд: Службени гласник, 2008. 

  

47. ПРИЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ И ПРАВНОГ 

ОКВИРА У ОБЛАСТИ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

Београд: Министарство рада и социјалне политике, Управа за 

родну равноправност, 2010. 

  

48. МАПИРАЊЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА ПРЕМА ЖЕНАМА 

У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ 

Марија Бабовић, Катарина Гинић, Оливера Вуковић 

Београд: Министарство рада и социјалне политике, Управа за 

родну равноправност – Пројекат Борба против сексуалног и 

родно заснованог насиља, 2010. 

  



49. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК СРБИЈЕ ЗА 2014. 
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PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Dimitri Verhulst: ZALUDNOST ŽIVLJENJA / Beograd: Clio, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/ZALUDNOST-ZIVLJENJA_Knjiga_12719 

 

U romanu Zaludnost življenja Dimitri Verhulst širom otvara vrata svoje mladosti. 

Glavni junak je dečak iz disfunkcionalne porodice koja živi u zabačenom selu. 

Majka ga je napustila nakon teškog porođaja i ostavila da živi sa ocem i trojicom 

ujaka u bakinoj kući. Neotesani i grubi, nestabilni i van kontrole, junaci ove priče 

valjaju se na dnu društvene lestvice i prave potpunu zbrku od svojih života. Jedino 

sin na kraju uspeva da se distancira, ne bez bola i melahnolije. 

Verhulst uvodi čitaoca u svet bez stida ili manira, u otuđeni svet, uspevajući na 

neverovatan način da održi delikatnu ravnotežu. Dok piše o gubitnicima i ljudima s 

društvene margine, smenjuju se komična preuveličavanja, razumevanje i simpatije 

u suptilnoj ravnoteži. 

Zaludnost življenja novi je vrhunac u radu Dimitrija Verhulsta zbog kojeg ga 

porede sa irskim piscem Rodijem Dojlom. 

 

O autoru: 

 

Dimitri Verhulst (1972) belgijski je pisac i pesnik. Za zbirku priča o svojoj 

mladosti, De kamer hiernaast, nominovan je za književnu nagradu NRC Literair 

Prijs. Široj publici postao je poznat 2003. godine kada je izašao njegov roman 

Problemski Hotel, o stanovnicima centra za azilante u Arendonku, Belgija. Knjiga 

je prevedena na više od deset jezika. Njegov roman Zaludnost življenja objavljen je 

2006. godine i za njega je dobio nagradu Publieksprijs Gouden Uil. Roman je 

doživeo veliki uspeh, preveden je na devetnaest jezika, a po njemu je snimljen i 

film koji je prikazan na festivalima širom sveta. Za svoj roman Godverdomse 

dagen op een godverdomse bol 2009. godine dobio je nagradu Libris. Dimitri 

Verhulst piše za književne novine Underground, Nieuw Wereldtijdschrift and De 
Brakke Hond. 

 

 

2. Rui Zink: UGRAĐIVANJE STRAHA / Beograd: Clio, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/UGRADjIVANJE-STRAHA_Knjiga_12666 

 

Dva državna službenika, govornik i majstor, prvi elegantan i slatkorečiv, drugi 

neotesan i mrzovoljan, pojavljuju se na vratima stana jedne samohrane majke koja 

živi sa svojim malim sinom. Pojavljuju se sa nalogom da ugrade u kuću strah, kao 



da je posredi plin, klima, kablovski internet ili neka slična uobičajena instalacija u 

svakom domaćinstvu. 

Dijalozi, pridike o strahu i njegovoj poučnosti, ispresecani pričama, slikovitim 

pripovestima o tome kako je strah koristan za život (priča o majci koja odvodi svog 

sina u šumu i ostavlja ga tamo da ga pojedu vukovi, priča o silovanju jedne starice 

u jednoj pustoj gradskoj četvrti, o epidemiji izazvanoj nekim čudnim virusom, o 

jadnim siromasima koji pljačkaju ljude u javim prostorima, o biljki ljudožderki…) 

u osnovi čine sadržaj ovog dinamičnog romana, koji se po mnogim svojim 

karakteristikama približava pozorišnom komadu. Situacija je vrlo jasna, sva tri 

dramska jedinstva su tu; prisutne su akcija, intriga, kriza, rasplet. 

Očigledno je da se radnja romana odvija u Portugalu, ali se ove lokalne odredbe 

vrlo lako prevazilaze, te pitanja koja nam Zinkova naracija postavlja uzdižu ovu 

priču na globalni nivo, odnoseći se na savremeno društvo uopšte. Roman govori o 

sadašnjosti, o tome šta se dešava ovde i sada, o društvu u kome se strah širi 

sistematski, od kuće do kuće, od jedinke do jedinke, od građanina do građanina, 

koji ćuti i prihvata. Prihvata, jer ne želi da se protivi napretku, jer je dobar i želi 

dobro svima nama. A ugrađivanje straha je patriotski cilj, nešto što će doneti dobro 

svima. Doktrina, uterivanje straha, ućutkivanje štampe, ućutkivanje čitalaca, 

ućutkivanje glava koje misle. 

 

O autoru: 

 

Rui Zink rođen je 16. juna 1961. u Portugalu. Piše pripovetke, romane, eseje, 

pozorišne komade i knjige za decu. Profesor je književnosti na Univerzitetu u 

Lisabonu. 

Njegova najpoznatija dela su zbirka pripovedaka Ljudi pauci (Homens-Aranhas, 

1994) i romani Rezervni igrač (O Suplente, 2000) i Turistička destinacija (O 

destino turístico, 2008). Za roman Dádiva divina (2008) koji je pod naslovom Božji 

dar naša kuća objavila 2011. godine, Rui Zink je dobio portugalsku PEN Klub 

nagradu. Još jedno njegovo delo uvršteno je u ediciju Gral i prevedeno na srpski 

jezik. To je roman Ugrađivanje straha (A instalação do medo, 2012) koji će se u 

našim knjižarama naći u oktobru 2015. godine.  

Svoju zemlju Rui Zink predstavljao je na međunarodnim literarnim događajima 

poput Bijenala u Sao Paulu, Sajma knjiga u Tokiju i Edinburškog književnog 

festivala. Dela ovog autora prevedena su na nemački, engleski, francuski, španski, 

rumunski, hrvatski i hebrejski. 

 

 

 

 

 

 



3. Lefteris Kuljerakis: BEZ KORENA / Beograd: Clio, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/BEZ-KORENA_Knjiga_12649 

 

Ovo je usamljenička, neukrotiva knjiga – mračni roman, književno delo 

intenzivnog unutrašnjeg ritma i poetike koje se kreće između mita, snova i 

stvarnosti i teče poput reke. Autor oživljava tradiciju bildungsromana kombinujući 

je sa karakteristikama pikarskog žanra i vešto kreira novi tip mladog junaka uz 

pomoć postmodernističkih književnih tehnika i prostorno vremenskih preklapanja. 

Inovativni zaplet otkriva autorove najdublje misli, a pripovedanje u prvom licu 

preuzima formu unutrašnjeg monologa, ozbiljnog pogleda u dubinu bića, bolnog 

preispitivanja, nemilosrdnog ogoljavanja priče pred očima čitaoca-psihoanalitičara. 

Bez korena je iznenađujuća knjiga, živopisna bajka, ne o legendi, već o namerno 

prikrivenoj realnosti. 

 

O autoru: 

 

Lefteris Kuljerakis rođen je na Kritu, u gradu Hania. Završio je osnovne i 

postdiplomske studije ekonomije i radio kao menadžer u raznim kompanijama i 

organizacijama. Aktivno je učestvovao u studentskim udruženjima i omladinskim 

pokretima, a bio je i specijalni savetnik Evangelosa Venizelosa u periodu 2000–

2004, kada je Venizelos bio na funkciji ministra kulture Grčke. Potom je izabran za 

poslanika u regionalnoj skupštini Prefekture kritske regije Hania. Značajna su 

njegova učešća u javnim diskusijama, naučnim skupovima i kongresima, a uspeh je 

zabeležio i kao kolumnista i radio producent. Nakon svog prvenca, radikalnog, 

kako je okarakterisan, romana Pogled na vreme (2009), pisac se 2012. vraća na 

grčku književnu scenu svojim još impresivnijim romanom Bez korena. 

 

 

4. Milorad Ekmečić: DUGO KRETANJE IZMEĐU KLANJA I 

ORANJA – ISTORIJA SRBA U NOVOM VEKU 1492–1992. / 

Beograd: Evro-Giunti, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/50003_dugo_kretanje_izmedju_klanja_i_oranja_-

_istorija_srba_u_novom_veku_1492-1992_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

 

Istorija akademika Milorada Ekmečića, treće dopunjeno izdanje, nezaobilazno je 

štivo za sve one koje zanima srpska istorija od XV do kraja XX veka. Na slikovit, 

zanimljiv i prijemčiv način ona daje najkraću sintezu istorije jednog naroda koji je 

prelazio iz rata u rat, sa ralicama koje se nisu menjale za najmanje četiri veka. U 

novo izdanje uneti su novi, dosad nepoznati detalji iz evropske i srpske 

istoriografije, jer je autor na osnovu dugog istraživanja nepoznatih izvora ponudio 

sintezu nacionalne istorije u okviru opšte istorije sveta. 



 

 

5. Andrej L. Šemjakin: IDEOLOGIJA NIKOLE PAŠIĆA: 

formiranje i evolucija: (1868-1891) / Beograd: Zavod za udžbenike, 2008. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.zavod.co.rs/ideologija-nikole-pasica-1868-

1891?search=ideologija%20nikole  

 

Ideologija Nikole Pašića, u periodu od 1868. do 1891. godine, predstavlja prevod 

na srpski jezik knjige koja se pod istoimenim naslovom najpre pojavila na ruskom 

jeziku. Ovo delo ruskog istoričara mlađe generacije, Andreja L. Šemjakina, plod je 

njegovog dugogodišnjeg istraživanja i zanimanja za političko delo i život Nikole 

Pašića, jednog od najpoznatijih srpskih političara svih njenih političkih vremena. 

Šemjakin politički i sveukupni životopis Nikole Pašića zasniva na oceni jednog od 

najznačajnijih srpskih istraživača Pašićevog dela, našeg poznatog istoričara Đorđa 

Stankovića. Po Stankovićevim rečima „po onome što je utkao u istorijske procese, 

kakve je prepoznatljive tragove ostavio za sobom i kolikog obima su svedočanstva 

o njemu, Nikola Pašić više liči na društvenu instituciju nego na pojedinačnu 

istorijsku pojavu“. 

 

O autoru: 

 

Andrej Šemjakin rođen je 1960. godine u Tuli. Završio je Istorijski fakultet 

univerziteta Lomonosov u Moskvi (Katedra za istoriju južnih i zapadnih Slovena). 

Doktorsku disertaciju na temu „Ideologija Nikole Pašića – formiranje i evolucija” 

odbranio je 1998. godine. Objavio je tri monografije. Autor je brojnih članaka 

objavljenih u ruskoj i srpskoj naučnoj periodici. 

Živi i radi u Moskvi, kao viši naučni saradnik Instituta za slavistiku Ruske 

akademije nauka. 

 

 

6. Priredila Irina Deretić: ISTORIJA SRPSKE FILOZOFIJE: 

PRILOZI ISTRAŽIVANJU III / Beograd: Evro-Giunti, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.evrobook.com/istorija-srpske-filozofije-3-irina-deretic.html 

 

Obimni, pojmovno, refleksivno i argumentativno razvijeni i utemeljeni prilozi u 

ovom tomu i u već publikovanim tomovima indikator su ne samo toga da postoji 

zainteresovanost naših vodećih filozofa i intelektualaca da proučavaju vlastitu 

filozofsku prošlost, već i toga da je to područje vrlo plodno za istraživanje, budući 

da nisu proučeni ni svi važni rukopisi iz naše filozofske prošlosti, niti su pak svi 

filozofski spisi sabrani, komentarisani i interpretirani: to je prostor neistražene, a i 

te kako filozofski bitne i sadržajne građe, koja otvara mogućnost i za 



interdiscliplinarno proučavanje, i koja u izvesnim slučajevima premašuje 

nacionalne i južnoslovenske okvire. 

 

Ono što u najvećoj meri karakteriše radove trećeg toma Istorije srpske filozofije – 

Priloge istraživanju jeste njihov interdisciplinarni karakter, koji se ogleda u tome 

što nemali broj tekstova u ovoj knjizi teži pre svega da rasvetli odnos filozofskih 

refleksija i književnog izraza, premda su u ovom zborniku prisutne i studije koje 

proučavaju odnos filozofije i nauka, filozofije i teologije, kao i filozofije i 

društvenog angažmana. 

 

Irina Deretić 
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