
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 6 

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 
 
 
7.     Преглед корисника услуга Одељења за   

информационо – документационе и 
информатичке послове  

 
 
 



 

 

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 

 

Одлука о утврђивању података који се не смеју уносити у картографске и 

друге публикације, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2016 

 

Одлука о предлогу кандидата за председника Владе Републике Србије, 

Александра Вучића, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2016 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке 

послове републичких  органа, Зорана Трнинића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2016 

 

Одлука о избору председника Народне скупштине, Маје Гојковић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 52/2016 

 

Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине: Константина 

Арсеновића, Верољуба Арсића, проф. др Владимира Маринковића, Ђорђа 

Милићевића, Вјерице Радете и Гордане Чомић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 52/2016 

 

Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине, Светиславе 

Булајић, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2016 

 

Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2016 

 

Одлука о оснивању Буџетског фонда за потребе система специјалних веза, 

Службени гласник Републике Србије бр. 58/2016 

 

Правилник о компетенцијама за запослене у Министарству унутрашњих 

послова, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2016 

  

Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Дејана Јонића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 50/2016 

 

Решење о допунама Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 50/2016 

 



Решење о упису у Регистар политичких странака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 54/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа др Милка Палибрка, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Мирјане Радоњић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2016 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа Дејана Јонића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 57/2016 

 

Закључак о измени Закључка Владе 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. 50/2016 

 

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2015. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 57/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању између Министарства државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије и Министарства унутрашњих послова 

Републике Кореје о сарадњи у области е-Управе, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2016 

 

Меморандум о сарадњи између Дипломатске академије Министарства 

спољних послова Републике Србије и Института за дипломатију и 

међународне односе Министарства спољних послова Народне Демократске 

Републике Алжир, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 6/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Савезне Републике Бразил о сарадњи у области одбране, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2016 



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Словеније о узајамној заштити тајних података, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу 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. 6/2016 

   

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју 

запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 34/2016 

 

Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

35/2016 

 

Одлука о избору председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 

Иштвана Пастора, Службени лист Аутономне покрајине Војводине бр. 

35/2016 

 

Одлука о броју потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 35/2016 

 

Одлука о избору потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 35/2016 

 

Одлука о именовању генералног секретара Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 35/2016 

 

Одлука о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 36/2016 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске 

скупштинске одлуке о покрајинској управи, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 37/2016 

 

Одлука о избору Покрајинске владе, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 38/2016 

 



Одлука о избору председника и чланова Одбора Скупштине Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

37/2016 

 

Исправка Одлуке о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

36/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о потврђивању Споразума о сарадњи и пријатељству између Града 

Београда (Република Србија) и Града Берна (Швајцарска конфедерација), 

Службени лист Града Београда бр. 51/2016 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о плану и критеријумима набавки за формирање обавезних резерви 

нафте и деривата нафте, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2016 

 

Уредба о допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 

2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2016  

 

Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне 

таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о 

висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2016 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења 

пословне инфраструктуре за 2016. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 50/2016 

  

Одлука о измени и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна 

банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник 

Републике Србије бр. 54/2016 

 

Одлука Стоматолошке коморе о надокнади за издавање привремених 

Лиценци, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2016 

 

Одлука Стоматолошке коморе о надокнади за полагање Лиценцног испита за 

лиценцну годину, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2016 



Одлука о изменама и допунама Арбитражних правила Комисије Уједињених 

нација за међународно трговинско право (УНЦИТРАЛ) пред 

Спољнотрговинском арбитражом при Привредној комори Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 58/2016 

 

Правилник о ближим условима, критеријумима и поступку за добијање права 

на коришћење еколошког знака, елементима, изгледу и начину употребе 

еколошког знака за производе и услуге, Службени гласник Републике Србије 

бр. 49/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру 

и Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије 

бр. 49/2016 

 

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. 49/2016 

 

Правилник о начину спровођења поступка истраживања несрећа и незгода у 

поморској пловидби, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2016 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања 

обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2016. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 52/2016 

 

Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између 

привредних субјеката, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2016 

 

Правилник о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 54/2016 

 

Правилник о испиту за стицање сведочанства о оспособљености за обављање 

делатности возара унутрашње пловидбе и одобрења за обављање делатности 

возара унутрашње пловидбе, Службени гласник Републике Србије бр. 

54/2016 

 

Правилник о висини трошкова полагања испита за стицање сведочанства о 

оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 54/2016 

 

Правилник о висини трошкова полагања стручног испита за обављање 

послова бродског агента, односно агента посредника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 54/2016 

 



Правилник о утврђивању захтева који се односе на перформансе и 

интероперабилност надзора за Јединствено европско небо, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2016 

 

Правилник о обављању јавног авио-превоза и некомерцијалног летења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2016 

 

Правилник о безбедности машина, Службени гласник Републике Србије бр. 

58/2016 

 

Правилник о контроли система за грејање и о ближим условима које морају 

да испуњавају овлашћена правна лица за контролу система за грејање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 58/2016 

 

Правилник о испиту за јавног извршитеља, Службени гласник Републике 

Србије бр. 58/2016 

 

Правилник о Обрасцу легитимације јавног извршитеља и заменика јавног 

извршитеља, издавању и уништавању легитимације и евиденцији о издатим 

легитимацијама, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2016 

 

Правилник о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, 

саставу конкурсне комисије и начину њеног рада, Службени гласник 

Републике Србије бр. 58/2016 

 

Правилник о облику, изгледу и величини штамбиља јавног извршитеља, 

Службени гласник Републике Србије бр. 58/2016 

 

Правилник о измени Правилника о дисциплинском поступку против јавних 

извршитеља, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2016 

 

Правилник о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих 

животиња, као и садржини и начину вођења Регистра одгајивача аутохтоних 

раса домаћих животиња, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о садржини, начину и поступку израде и 

начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објекта, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину 

обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, 

разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за 

уређење и опремање угоститељских објеката, Службени гласник Републике 

Србије бр. 58/2016 

 



Правилник о Сталној арбитражи при Привредној комори Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 58/2016 

     

Финансијски извештаји за годину завршену 31. децембра 2015. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 57/2016 

 

Листа супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост, 

Службени гласник Републике Србије бр. 58/2016 

  

Позив за учествовање у преговорима о тарифи накнада за јавно саопштавање 

музичких дела, интерпретација и фонограма, Службени гласник Републике 

Србије бр. 57/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум о бесповратној помоћи између Републике Србије и Банке за развој 

Савета Европе, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 6/2016 

 

Оквирни протокол за сарадњу у олакшавању и поступка царињења између 

кинеске, мађарске, српске и македонске царине, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Амандмана о изменама и допунама 

Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2016 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о трговини и економској 

сарадњи између Републике Србије и Републике Тунис, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о изградњи међудржавног 

моста, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

6/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова 

породице запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним 

организацијама, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 6/2016 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о изменама Одлуке 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. 34/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава за 

суфинансирање погона за примену нових технологија са елементима 

иновационе делатности и подстицаја запошљавања у Аутономној Покрајини 

Војводини у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 34/2016 

 

Одлука о висини накнаде за вршење функције лица које бира Скупштина 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 36/2016 

 

Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске 

производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у 

објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 36/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2016. године, Службени 

лист Града Београда бр. 52/2016 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о допуни Плана здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања у Републици Србији за 2016. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 50/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину 

упућивања осигураних лица на лечење у иностранство, Службени гласник 

Републике Србије бр. 49/2016 

 



Правилник о измени и допуни Правилника о садржају и обиму права на 

здравствену заштиту здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2016 

 

Правилник о допунама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга 

на примарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 57/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се 

преписују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 57/2016 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

основних струковних, академских и интегрисаних студија који се 

финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је 

оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2016 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике 

Србије за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија 

у школској 2016/2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

50/2016 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер 

академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за 

универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач Република 

Србија у школској 2016/2017. години, Службени гласник Републике Србије 

бр. 50/2016 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике 

Србије за универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач 

Република Србија у школској 2016/2017. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2016 

 

Правилник о измени Правилника о ближим условима за остваривање 

двојезичне наставе, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2016 

 



Правилник о спорским гранама и областима спорта у Републици Србији и 

спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта, 

Службени гласник Републике Србије бр. 51/2016 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 58/2016 

  

Исправка Решења о поништењу Акта о вредновању избора, финансирању и 

праћењу пројеката из Програма основних истраживања за период од 2016. до 

2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за 

период од 2016. до 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

50/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу 

школу, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Протокол о сарадњи између Народне библиотеке Србије – Установе културе 

од националног значаја и Националне библиотеке Алжира, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени и допуни одлуке о броју студената за упис у прву годину 

мастер академских студија и докторских академских студија који се 

финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у 

саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2016/2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 34/2016  

 

Одлука о измени одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 

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 2016/2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 34/2016  

 

Одлука о допуни одлуке о праву на коришћење и начину преносивих 

рачунара за службене потребе, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 34/2016 

 

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на 

територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 33/2016 



  

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на 

територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 33/2016 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

суфинансирање програма и пројеката удружења у области подизања 

квалитета основног и средњег образовања у АП Војводини, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 33/2016 

  

Правилник о похађању курса страних језика који организује Служба за 

управљање људским ресурсима, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 34/2016   
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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 

13. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Тих. Р. Ђорђевић: Из Србије кнеза Милоша: културне прилике од 1815. 
до 1839. године, 1922. 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

1917. година 
 

Б. Брђанин: Програм за уједињење Србије и Црне Горе, 1917. 
 

Др Алекса Ивић: Између Првог и Другог српског устанка (од септембра 1813. до 
априла 1815. године), 1917.  

 
 

1920. година 
 

Др Штефан Сагадин: Наш садашњи уставни положај, 1920. 
 

Др Јосип Смодлака: Нацрт Југословенског Устава, 1920. 
 

Миливоје Ј. Петровић: О децентрализацији управе, 1920. 
 
Стојан М. Протић: Уочи Уставотворне Скупштине, 1920. 
 
Др Ђорђе Тасић: Проблем оправдања државе: докторска теза, 1920. 

 
 

1922. година 
 

Ст. Станојевић: Цар Душан (отштампано из браства 16), 1922. 
 

Др Милета Новаковић: Друштво народа (Одштампано из „годишњице” Николе 
Чупића, књига XXXV), 1922. 

 
 

1923. година 
 

Мита Димитријевић: Куманово–Брегалница, 1923. 
 

Др Божа С. Николајевић: Под Немцима, 1923. 
 
Мил. Ј. Николајевић: Србија и њени савезници – догађаји с јесени 1915. 
године, 1923. 
 
Ст. Станојевић: Из српске прошлости – историски чланци, 1925. 
 
Проф. Живојин М. Перић: Специјални део грађанског права IV: Наследно 
право, 1923. 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1917-Program-za-ujedinjenje-Srbije-i-Crne-Gore.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1917-izmedju-prvog-i-drugog-srpskog-ustanka.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1920-nas-sadasnji-ustavni-polozaj.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1920-nacrt-jug-ustava.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1920-o-decentralizaciji-uprave.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1920-uoci-ustavotvorene-skupstine.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1920-problem-opravdanja-drzave.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Car%20Dusan.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1922-Drustvo-naroda.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Kumanovo-Bregalnica.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1923-pod-nemcima.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1923-srbija-i-njeni-saveznici.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1925-iz-srpske-proslosti.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1923-specijalni-deo-gradj.prava-nasledno.pdf


1924. година 
 

Др Срећко Зуглиа: Природне обавезе у теорији и српском приватном праву, 
1924.   (са посветом аутора) 

 
Др Видан Благојевић: О принудној нагоди (равнању) ван стечаја, 1924. (са 
посветом аутора) 

 
 

1926. година 
 

Трива Милитар: Др Светозар Милетић и његово доба, 1926. 
 
 

1927. година 
 

Андрија Лубурић: Невесињска пушка, 1927. 
 

Душан С. Николајевић: Краљ Милан и Тимочка Буна, 1927. 
 
Др Ханс Келсен: О границама између правничке и социјолошке метода, 1927. 
 
Др Арсен М. Чубински: О застарелости у грађанском праву, 1927. 

 
 

1928. година 
 

Др Стеван Ћирковић: Жена и дипломација. Треба ли и женама допустити 
ступање у дипломатску службу? С предговором од Др М. Нинчића, пређ. 
Министра иностраних дела, 1928. 

 
Др Лаза М. Костић: Закон о местима са списковима свих вароши и варошица и 
коментаром, 1928.  (са посветом аутора) 

 
Боривоје Ж. Милојевић: Јединство наших земаља: географско-политички 
чланци, 1928. 

 

 

 1929. година 
       

       

       Радмила Петровић: Законик Петра I Владике Црногорског, историско-правна 
      расправа, 1929. 
 
      Драгиша Лапчевић: Србија у бројевима, 1. део, 1929. (са посветом аутора) 
 
      Др. Чед. Митровић: Суд за брачне спорове у Србији (од ослобођења до издања 
      грађанског законика), 1929. 
 
      Челсо Кавалијери: Прописи о држављанству Краљевине Срба, Хрвата и 
      Словенаца, 1929. 
 
      Др Жарко Миладиновић: Парламентарно право интерпелације, 1929. 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Prirodne%20obaveze%20u%20teoriji%20i%20srpskom%20privatnom%20pravu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1924-o-prinudnoj-nagodi-van-stecaja.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1926-dr-svetozar-miletic.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1927-Nevesinjska-puska.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1927-kralj-milan-i-timocka-buna.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1927-o-granica-izmedju-metoda.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1927-o-zasterelosti-u-gradj.pravu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1928-Zena-i-diplomacija.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1928-Zakon-o-mestima-sa-spiskovima.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1928-Jedinstvo-nasih-zemalja.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zakonik%20Petra%20I%20Vladike%20Crnogorskog.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Srbija%20u%20brojevima%201.%20deo.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1929-Sud-za-bracne-sporove.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1929-propisi-o-drz-KraljevineSHS.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1929-parlamentarno-prav-interpelacije.pdf
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. ТУРЦИЗМИ У СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ 

Абдулах Шкаљић 

Нови Сад: Прометеј; Сарајево: Свјетлост, 2015. 
  

2. ОД БЕОГРАДА ДО КРФА: 1915–1916 

Петар Опачић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2015. 
  

3. ПОНОЋ У САНКТ ПЕТЕРБУРГУ 

Ванора Бенет  

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

  

4. АЈНШТАЈН: ЊЕГОВ ЖИВОТ И УНИВЕРЗУМ 

Волтер Ајзаксон 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

5. ДРУГИ КРУГ 

Миљенко Јерговић, Светислав Басара 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

6. ИСЛЕДНИК 

Драган Великић 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

7. ИСУСОВИ МЕМОАРИ 

Вук Драшковић 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

8. ЈЕДНОСТАВНЕ ПРИЧЕ 

Лазар Ристовски 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

9. ЛЕКАРИ 

Горан Милашиновић 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

10. МАКТУБ 

Пауло Коељо 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

11. МЕНАЏМЕНТ: УЧИТЕ ОД НАЈБОЉИХ 

Франк Арнолд 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

12. НА ПУТУ 

Џек Керуак 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

13. НЕСПОРАЗУМ У МОСКВИ 

Симон де Бовоар 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

 



14. О МИШЕВИМА И ЉУДИМА 

Џон Стајнбек 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

 15. ОСАМА 

Владимир Кецмановић 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

16. ПРЕ НЕГО ШТО ЦРВИМА КАЖЕМ ЗДРАВО: ТРИ 

ФИЛМСКА СЦЕНАРИЈА 

Срђан Драгојевић 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

17. ПРИЧЕ СА ДИЈАГНОЗОМ 

Марко Видојковић 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

18. ПРОЗРАЦИ 2 

Светлана Велмар-Јанковић 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

19. РАЈСКА ВРАТА 

Љубица Арсић 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

20. РИБА У ВОДИ 

Марио Варгас Љоса 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

21. РУЖА И ТРЊЕ: УСПОМЕНЕ, ПРИЧЕ, АФОРИЗМИ, 

ПИСМА 

Наталија Обреновић, српска краљица 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

22. САМОУБИСТВО 

Марк Александрович Алданов 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

23. СЛЕПИ МИШ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

24. СТАРИ ГРОБОВИ 

Тони Парсонс 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1149427272088793&PF=AU&term=%22%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%201886-1957%22
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1149427272088793&PF=AU&term=%22%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%201886-1957%22


PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Grupa autora: DVORSKI KOMPLEKS NA DEDINJU / Beograd: 

Zavod za udžbenike, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.zavod.co.rs/dvorski-kompleks-na-dedinju-

sr?search=dvorski%20kompleks 

 

Ovo izdanje, svojim formatom, luksuznom opremom, upečatljivim likovnim i 

grafičkim ostvarenjem, a naročito načinom kako su prezentirane ukupne 

graditeljske i kulturno istorijske dragocenosti i vrednosti Starog i Belog dvora na 

Dedinju, svakako spada u red najznačajnijih monografija takve vrste u nas. Počev 

od 1922. godine kada je započeta njegova izgradnja, Dvorski kompleks na Dedinju 

je bio nemi svedok istorijskih epoha, čije su pravce, često i baš u njegovima 

odajama utvrđivali. Uz obilje, posebno crno-belih, do sada nepoznatih ili 

neobjavljenih fotografija, prvi deo ove monografije, pleni odlomcima iz memoara 

Petra II Karađorđevića, u kojima je on ostavio svoje sećanje na život koji se do 

početka Drugog svetskog rata odvijao u monumentalnim zdanjima Dvorskog 

kompleksa. Prvi deo monografije svedoči kako su Stari i Beli dvor postali 

pozornica mnogih političkih i istorijskih događaja, na kojoj su se preplitali javna 

uloga i privatnost svih najvažnijih ličnosti nekadašnjih država ovih prostora. 

Sledeće poglavlje pokazuje svu raskošnost arhitekture palata i vrtova Dvorskog 

kompleksa, ali donosi i priču o težnjama i samih vladara i arhitekata, da upravo 

kroz izgled dva dvora ostave svoj trag u istoriji. Naredno poglavlje ne samo da 

ilustruje neprocenjivo bogatstvo umetničke riznice Dvorskog kompleksa već 

svedoči i o načinu kako je stvarana i oblikovana vredna kolekcija, koja danas ne 

pripada samo nacionalnoj, već i svetskoj kulturnoj baštini. Poslednje poglavlje 

posvećeno je istoriji dvorske kapele Svetog Andreja. Ovo izdanje dragoceno je čak 

i za sve one koji su imali prilike da se uvere u sve razmere veličine i lepote 

Dvorskog kompleksa na Dedinju.  

 

 

 

2. Mihajlo Pupin: SA PAŠNJAKA DO NAUČENJAKA / Beograd: 

Zavod za udžbenike, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.zavod.co.rs/sa-pasnjaka-do-naucenjaka-pupin-

idvorski-mihajlo?search=sa%20pasnjaka 

 

 



Ostvarujući svoju nemerljivu prosvetno kulturnu misiju, Zavod za udžbenike je u 

okviru svoje biblioteke koju predstavljaju sabrana ili izabrana dela naših velikana, 

objavio osam tomova Izabranih dela Mihajla Pupina Idvorskog. Pored poznate 

autobiografije Od pašnjaka do naučenjaka, za koju je dobio i Pulicerovu nagradu, 

ova izabrana dela sadrže i Pupinove monografije, patente koje su mu doneli slavu, 

kao i predavanja i članke, kao i one koji svedoče o njegovom političkom i 

nacionalnom radu. Mihajlo Pupin je još za života bio nosilac velikog broja 

priznanja i titula počasnog doktora nauka, a od 1958. godine, u Sjedinjenim 

Američkim Državama, za posebne zasluge dodeljuje se medalja sa njegovim 

imenom. Isto tako, o čemu svedoče ova Izabrana dela, presudna je bila upravo 

Pupinova uloga, da njegov rodni Banat ostane u granicama tadašnje Kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca. 

 

 

 

3. Simo Ćirković: NADIMCI STARIH BEOGRAĐANA: 1830–1940: U 

POTRAZI ZA MEĐUDNEVNICOM BEOGRADSKOG ČOVEKA / 

Beograd: Službeni glasnik, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/посебна-издања/посебна-издања/надимци-старих-

београђана-1830-1940 

 

Leksikon nadimaka starih Beograđana jeste prvo sveobuhvatno sagledavanje 

skrivene lične legitimacije pripadnika čaršije u vremenu kada se rađalo srpsko 

moderno građanstvo i kada je ono težilo ka svojim vrhovima. Nemala obimom, ali 

iscrpna u analizi građanskog sveta, ova knjiga je svojevrsni novum u srpskoj 

istoriografiji budući da osvetljava tehniku delovanja čaršije i njenih skrivenih 

predvodnika. Ulazi u pokoricu privatnog života beogradskih trgovaca, bankara, 

diplomata, dinastičkih prvaka, ali i malog sveta, takozvanih rubnih junka. Ovo je 

svojevrsno vaganje skrivenog života i velikih i malih ljudi. U ovoj analitičkoj 

ravni, gde su prilepci (lagabi) dominantna crta života junaka stavljenih pod 

istoriografsku lupu, niko ne uživa popust, jer čaršija je opaki barometar nečijeg 

uspona ili pada. 

 

U nadimku je sadržana i slava i svaka buka i bes, jer je to prevrnuto odelo nečije 

lične sudbine. Čaršija nikome ne prašta, jer ume da svakog uzdigne, ali i da ga 

nepovratno nagaravi, dajući često opaki lični ton nadimku koji je nemoguće 

docnije izbrisati. U sistematičnoj slagalici, kakva je ova knjiga, svaki čitalac će 

naći onu hrpicu pohvala i podlih intriga koji ruše sve obzire finog i ušuškanog 

građanskog sveta. Ovo je istorijski kaleidoskop dat bez retuša, kao jedna presna 

istorija. Čita se kao pogled u jedan dosad nepoznat svet, kao istorija sa skrivenih 

margina velikih istorijskih tokova. U razdoblju od 110 godina (1830–1940) vidi se 

jedna tajna istorija, obrtne tačke sveta nepovratno prošlog, ali tako živog, da traje – 

i kao tajna i mit. 



 

Autor je ovom knjigom duboko ušao u skrivene meandre velike istorije, ako ona 

uopšte i postoji, jer subinski tokovi su skriveni popisnici često nevidljivih, a 

naizgled dohvatnih sudbina. Ovo je i jedna nova istorija građanskog sveta koja se 

čita kao mali bedeker tajni i neostvarenih nada. Kao dubinski pogled u jučerašnji 

svet, naizgled blizak i neprolazan. 

 

4. Dragutin J. Ilić: ROMAN KRALJICE NATALIJE / Beograd: Zavod 

za udžbenike, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/роман-

краљице-наталије 

 

Roman kraljice Natalije Dragutina J. Ilića nikad nije objavljen kao knjiga; sačuvan 

je samo u periodici iz 1923. godine. U Cicvarićevom Beogradskom dnevniku 

uredništvo ga je s posebnom preporukom najavilo čitaocima: „Najtoplije 

preporučujemo čitalačkoj publici, da prati ceo roman, koji je pun interesantnosti i 

istinitih podataka, pošto je pisac i sam uzeo učešća u mnogim potresnim 

događajima iz burnog Natalijinog života.” 

 

U romanu je verodostojno i živo preneta ispovest jedne od srpskih kraljica, koja 

otkriva tajne iz života dinastičke porodice, pa se zato delo može smatrati 

zanimljivim i dragocenim izvorom za rekonstrukciju najdramatičnijeg perioda u 

razvoju Srbije. Ovo je istovremeno esejistički dragulj o istoriji nemorala srpskih 

vođa i vladara, deo biografije kraljice Natalije Obrenović i isečak iz autobiografije 

Dragutina J. Ilića, u čijim se redovima nastavlja odranije započet piščev 

beskompromisni obračun s kraljem Milanom i njegovim policijskim režimom. 

 

 

 

5. Miloš Nemanjić: POLA VEKA NA PUTU SOCIOLOGIJE (1964–2014) / 

Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka: Adligat, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://vukova-zaduzbina.rs/zaduzbina/digitalna-arhiva/ 

 

Retki su oni naučni radnici na našim prostorima koji se mogu pohvaliti da su više 

od pola veka aktivni, kao sociolog kulture dr Miloš Nemanjić. On je život posvetio 

sociologiji, o čemu svedoči knjiga Pola veka na putu sociologije, Miloš Nemanjić 

sociolog kulture 1964–2014. To je, zapravo, nastavak knjige Put u sociologiju koja 

je bila posvećena četrdesetogodišnjica profesionalnog rada dr Nemanjića. U 

pomenutoj knjizi sam autor je pisao o svom radu, a u ovoj potonjoj o kojoj je ovde 

reč, o njegovom radu svedoče kolege. Rad dr Miloša Nemanjića, koga neki 

nazivaju i „bardom srpske kulture“, čine mnogobrojne knjige i blizu 400 

bibliografskih jedinica, veoma širokog spektra interesovanja. Sve je to razmatrano 



pod snažnim uticajem francuske sociološke škole, posebno Pjera Burdijea, čiji je 

đak bio.  

 

Druženje Miloša Nemanjića sa knjigom datira još iz školskih dana, pre više od 70 

godina, kada je ona za njega bila najveća vrednost iz koje je crpeo znanje za dalja 

istraživanja. Jedan ovako bogat profesionalni rad imao je bazu u porodici od koje je 

imao podršku, ali i u ponekad bolnim i teškim životnim iskustvima, iz kojih se dr 

Nemanjić izdizao kao feniks. I dan-danas je aktivan kao predsednik Gerontološkog 

društva Srbije. Knjiga Pola veka na putu sociologije sadrži tekstove koji potvrđuju 

široko interesovanje dr Nemanjića za sociološke segmente od kojih su neki bili 

zapostavljeni od sociloga kulture, jer su se oni na neki način bavili elitnim 

pojavama. 

U knjizi su sabrani tekstovi o radu dr Nemanjića iz pera njegovih kolega, Stanoja 

Ivanovića, Sretena Petrovića, Branimira Stojkovića, Jovana Janićijevića, Dušana 

Ivanića, Slobodana Mrđe, Jovice Trkulje, Zorana Gudovića i Marka Nedića. 

Bojana Vukotić je priredila bibliografiju od prvog teksta objavljenog 1966, pa do 

2014. godine. 

 

                                                                                                         Katarina G. Savić 
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