
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 5 

2017.  



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  
 
Из наше базе која садржи преко 100.000 прописа, за свега неколико минута може се 
добити како важећи тако и неважећи пропис, у штампаној верзији или електронском 
поштом, као и телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
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 
 
Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења  
                                                             (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
                             
Технички уредник:    Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Гордана Михајловић, оператер припреме података  
                      Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података     
                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

Лектор:                  Смиља Богдановић 
 
Коректор:              Јелена Васиљевић 
 
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 

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
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.  Избор старих прописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. Листа најчитанијих књига 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије  
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Филипини, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Џакарти, Јована Јовановића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 41/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Филипини, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Џакарти, Слободана Маринковића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 41/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Исламској Републици Иран, Драгана Тодоровића,          

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2017 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 

42/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Хаити, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Хавани, Марине Перовић Петровић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Хаити, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Хавани, Данила Пантовића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 47/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Бахреин, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Кувајту, Владимира Кохута, Службени гласник Републике 

Србије бр. 47/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Летонији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Стокхолму, Душана Црногорчевића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Летонији, на нерезиденцијалној основи, са 



седиштем у Стокхолму, Драгана Момчиловића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2017 

 

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

заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских 

односа између Републике Србије и Руске Федерације, Александру 

Васиљевичу Чепурину, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2017 

 

Исправка Указа о додели одликовања Српске заставе првог степена 

Нурбаху Турарулију Рустемову, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2017 

 

Исправка Указа о додели одликовања Српске заставе првог степена 

Владимиру Николаевичу Чушеву, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о судијама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2017 

 

Аутентично тумачење одредбе члана 82. став 1. тачка 2) Закона о државном 

премеру и катастру (Службени гласник РС, број 72/2009), Службени 

гласник Републике Србије бр. 47/2017 

 

Уредба о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству 

унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о електронском канцеларијском 

пословању органа државне управе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 42/2017 

 

Уредба о Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са 

Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином, Службени гласник 

Републике Србије бр. 49/2017 

 

Уредба о утврђивању опасног рада за децу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 53/2017 

 

Одлука о изменама 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. 43/2017 

 

Одлука о установљавању дана пријатељства с народима Африке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 44/2017 

 



Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане 

Републике Перу, носиоце обичних пасоша, Службени гласник Републике 

Србије бр. 46/2017  

 

Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа 

тужилаца, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2017 

 

Одлука о избору на функцију Тужиоца за ратне злочине, Снежане 

Станојковић, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 47/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација 

Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним 

институцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2017 

 

Одлука о Националном савету за координацију сарадње са Руском 

Федерацијом и Народном Републиком Кином, Службени гласник 

Републике Србије бр. 49/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 51/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација 

Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним 

институцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2017 

 

Одлука о установљавању Дана сећања на жене жртве насиља, Службени 

гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о одређивању великих техничких система од 

значаја за одбрану, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова 

информационе безбедности, Службени гласник Републике Србије бр. 

53/2017 

 

Правилник о утврђивању обавезних елемената програма општег и посебног 

стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2017 

 



Правилник о критеријумима и условима за акредитацију реализатора 

програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2017 

 

Наредба о легализацији оружја, Службени гласник Републике Србије бр. 

53/2017  

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Милице Лукешевић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 42/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Мирослава Симуновића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 42/2017 

 

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених 

лица, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2017 

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Франкфурту, 

Савезна Република Немачка, Александре Ђорђевић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2017 

 

Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у 

Франкфурту, Савезна Република Немачка, Бранка Радовановића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 46/2017 

 

Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Випави, 

Република Словенија, Томажа Кавчича, Службени гласник Републике 

Србије бр. 46/2017 

 

Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Кнежевини 

Монако, Горана Ђоковића, Службени гласник Републике Србије бр. 

46/2017 

 

Решење о измени Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 49/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Александра Ребића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Здравка Курћубића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 



Решење о измени Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

Решење о постављењу сталног судског тумача за знаковни језик за глува 

лица, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Националног акционог плана 

за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – 

Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017–2020), Службени 

гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

Сажетак Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту 

равноправности за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

46/2017 

 

Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања 

брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме 

за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2017 

 

Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања 

брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 

2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2017 

 

Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у 

заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2017 

 

Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за 

период од 2017. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

53/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Пољске о сарадњи у борби против организованог и других 

видова криминала, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Немачке о сарадњи у области безбедности, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Бугарске о измени Споразума између Владе Републике Србије и 



Владе Републике Бугарске о полицијској сарадњи, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2017 

 

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова 

Републике Србије и Министарства спољних послова Државе Еритреје о 

успостављању политичких консултација о питањима од заједничког 

интереса, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

2/2017 

 

 

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. 20/2017 

 

Одлука о легитимацији посланика у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2017 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о допуни Закона о осигурању депозита, Службени гласник Републике 

Србије бр. 51/2017 

 

Закон о допуни Закона о Агенцији за осигурање депозита, Службени 

гласник Републике Србије бр. 51/2017 

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне 

банке KfW Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа 

„Електропривреда Србије”, Београд (пројекат „Модернизација система за 

отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”), Службени гласник Републике Србије 

бр. 51/2017 

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне 

банке KfW Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва 

„Електромрежа Србије”, Београд (Регионални програм енергетске 

ефикасности у преносном систему), Службени гласник Републике Србије 

бр. 51/2017 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ 

КРСТА”, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2017 



Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава подршке 

спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2017. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2017  

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у 

пољопривреди за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

42/2017 

 

Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2017 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 

2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2017 

 

Уредба о допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, 

Службени гласник Републике Србије бр. 42/2017 

 

Уредба о измени Уредбе о условима, начину и поступку под којима се 

грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по 

цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и 

услове, начин и поступак размене непокретности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2017 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја 

области електронских комуникација и информационог друштва у 2017. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2017 

 

Уредба о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, 

као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о 

рударском отпаду, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју у 2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

53/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Мреже за сузбијање 

неправилности и превара у поступању са финансијским средствима 

Европске уније, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2017 

 

Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 43/2017 



Одлука о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2017 

 

Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2017 

 

Одлука о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено 

осигурање за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о седишту управе царина, оснивању, почетку и 

престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2017 

 

Одлука о изменама Упутства о начину издавања уверења и оверавању 

фактура и других исправа које прате робу при извозу или увозу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 49/2017 

 

Одлука о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за 

период од 2017. до 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

53/2017 

 

Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за 

стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини 

регистра професионалних управника, Службени гласник Републике Србије 

бр. 41/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о поморским књижицама и дозволама 

за укрцавање, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2017 

 

Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2017 

 

Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2017 

 

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања 

конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, 

органских производа и производа са ознаком географског порекла, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2017 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле 

средстава за заштиту биља за 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 41/2017 

 



Правилник о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким 

средствима за производњу шире, вина и других производа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 41/2017 

 

Правилник о допуни Правилника о утврђивању услуга предаје јела и пића 

за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у 

смислу Закона о порезу на додату вредност, Службени гласник Републике 

Србије бр. 41/2017 

 

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 

2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2017 

 

Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну 

употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада, Службени 

гласник Републике Србије бр. 43/2017 

 

Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 43/2017 

 

Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним 

токовима отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за 

обуку пилота параглајдера, Службени гласник Републике Србије бр. 

43/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ограничењима и 

забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 44/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени 

гласник Републике Србије бр. 46/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Службени 

гласник Републике Србије бр. 46/2017 

 

Правилник о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, 

Службени гласник Републике Србије бр. 46/2017 

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за 

царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 

Службени гласник Републике Србије бр. 46/2017 



Правилник о изменама Правилника о упису у Регистар пољопривредних 

газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства, Службени гласник Републике Србије бр. 

46/2017 

 

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2017 

 

Правилник о условима за обављање контроле плодности обрадивог 

пољопривредног земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини документације 

која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит 

отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2017 

 

Правилник о условима за зимовнике за страна и домаћа пловила, Службени 

гласник Републике Србије бр. 48/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга 

Републичког геодетског завода, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2017 

 

Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода 

домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2017 

 

Правилник о садржини регистра и документацији потребној за 

регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину 

подношења података и докумената, Службени гласник Републике Србије 

бр. 49/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о класификацији, 

паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у 

складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и 

обележавање УН, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2017 

 

Правилник о обрасцу извештаја у вези са стамбеним потребама, условима 

становања и програмима стамбене подршке у јединици локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2017 

 

Правилник о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о 

улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне 

потврде (сертификати) о улову, Службени гласник Републике Србије бр. 

52/2017 



 

Упутство о додатним условима за складиштење обавезних резерви нафте и 

деривата нафте и средства обезбеђења за ускладиштене обавезне резерве 

код енергетских субјеката, Службени гласник Републике Србије бр. 

47/2017 

  

Упутство о изменама Упутства о додатним условима за складиштење 

обавезних резерви нафте и деривата нафте и средства обезбеђења за 

ускладиштене обавезне резерве код енергетских субјеката, Службени 

гласник Републике Србије бр. 47/2017 

 

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у 

Републици Србији за период 2017–2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2017 

 

Списак овлашћених контролних организација за обављање послова 

контроле и сертификације у органској производњи за 2017. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Конвенције о Европском шумарском институту, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2017 

 

Закон о потврђивању Протокола о елиминацији незаконите трговине 

дуванским производима, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2017 

 

Закон о потврђивању Доха Амандмана на Кјото Протокол уз Оквирну 

конвенцију Уједињених нација о промени климе, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Мађарске о пловидби реком Тисом, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Државе Катар о узајамном подстицању и заштити улагања, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Први програмски зајам за развојне 

политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике 

Србије и Међународне банке за обнову и развој, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2017 



Закон о потврђивању Финансијског уговора „Унапређење објеката 

правосудних органа Б” између Републике Србије и Европске инвестиционе 

банке, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

3/2017 

 

Одлука број 1/2016 ЕУ–ЕФТА Заједничког одбора о заједничком транзиту 

од 28. априла 2016. године о изменама и допунама Конвенције од 20. маја 

1987. о заједничком транзитном поступку, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 2/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о изменама и допунама 

Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора о зајму за кредит за 

повлашћеног купца за Пројекат изградње ауто-пута Е-763 (деоница 

Сурчин–Обреновац),  Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Мултилатералног споразума о 

комерцијалним правима у ванредном ваздушном авио-превозу у Европи, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја 

посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном 

правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица–Зрењанин–Ковин, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2017 

 

Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2017 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за 

суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2017 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава са 

суфинансирање израде пројектно-техничке документације за изградњу 

инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2017 

 

Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним 

друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке 



машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне 

имовине у 2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 21/2017 

 

Правилник о додели средстава Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду и туризам за реализацију Покрајинског акционог плана 

запошљавања у Аутономној Покрајини Војводини за 2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2017 

 

Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од 

посебног интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2017 

 

Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима 

на територији АП војводине за 2017. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 22/2017 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција за прераду 

воћа, поврћа (укључујући и печурке), грожђа, производњу вина и јаких 

алкохолних пића на територији АП Војводине у 2017. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду, Службени лист 

Града Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће, Службени 

лист Града Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији 

воде, Службени лист Града Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању 

атмосферских и отпадних вода на територији града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању гробаља 

и сахрањивању, Службени лист Града Београда бр. 19/2017 

 



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

зелених и рекреационих површина, Службени лист Града Београда бр. 

19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама, Службени лист Града 

Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња и 

кућних љубимаца на територији града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о димничарским услугама, 

Службени лист Града Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних 

услуга на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом 

у граду Београду, Службени лист Града Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној расвети, Службени лист 

Града Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о комуналној инспекцији, Службени лист Града 

Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава 

у оквиру мера и активности за подршку развоја предузетништва које се 

финансирају из буџета Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

19/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, критеријумима и 

мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају 

из буџета Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изради плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан–Ушће, 

градске општине Стари град и Нови Београд, Службени лист Града 

Београда бр. 19/2017 

 

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних 

намена на животну средину Плана детаљне регулације за гондолу 

Калемегдан –Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд, 

Службени лист Града Београда бр. 19/2017 

 



Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији Града 

Београда – пешачке зоне, Службени лист Града Београда бр. 19/2017 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за спровођење и праћење 

спровођења Програма реформи политике запошљавања и социјалне 

политике у процесу приступања Републике Србије Европској унији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 43/2017 

 

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. 46/2017 

 

Исправка Одлуке 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. 53/2017 

  

Правилник о пријављивању заразних болести и посебних здравствених 

питања, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2017 

 

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

обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије 

бр. 45/2017 

 

Правилник о обрасцу и садржини рецепта за ветеринарске лекове, као и 

начину издавања и прописивања ветеринарских лекова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2017 

 

Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2017. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2017 

 

Правилник о листи производа који се могу продавати у апотеци, Службени 

гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о претходним и периодичним 

лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним 

ризиком, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 



Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа 

допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у 

обавезно осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2017 

 

Листа средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији 

средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 

49/2017 

 

Листа одобрених супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 

49/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Румуније о 

социјалној сигурности, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму из области јавног здравља за 

територију Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму превентивне здравствене 

заштите ловаца, ловочувара и шумара у Аутономној Покрајини Војводини 

за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

24/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања и лечења 

компликација шећерне болести на очима у Аутономној Покрајини 

Војводини за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 24/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на 

цистичну фиброзу у Аутономној Покрајини Војводини за 2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и 

лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној Покрајини Војводини за 

2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења 

стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и 



преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној Покрајини 

Војводини за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 24/2017 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код 

оболелих од малигних болести у Аутономној Покрајини Војводини за 2017. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2017 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о оснивању Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитета 

у Нишу, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2017 

 

Одлука о отварању Културног центра Републике Србије у Пекингу, 

Народна Република Кина, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2017 

 

Одлука о образовању Координационог тела за праћење изградње новог 

музеја „Никола Тесла” у Београду, са пратећим садржајима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 49/2017 

 

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 2017/2018. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

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 2017/2018. години, Службени гласник Републике Србије 

бр. 53/2017 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије 

за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 

2017/2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике 

Србије за висикошколске установе чији је оснивач Република Србија у 



школској 2017/2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

53/2017 

 

Исправка Одлуке о оснивању Пољопривредног факултета у Крушевцу 

Универзитета у Нишу, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

 

Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и 

спортских делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2017 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о упису ученика у средњу 

школу, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2017 

 

Правилник о Листи стручних, академских и научних назива, Службени 

гласник Републике Србије бр. 53/2017 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 43/2017 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 44/2017 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2017 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 53/2017 

  

Закључак о допуни Закључка Владе Републике Србије о проглашењу 

Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” културним 

пројектом од националног значаја за Републику Србију, Службени гласник 

Републике Србије бр. 44/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о учешћу у Средњоевропском програму 

универзитетске размене („CEEPUS III”), Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 2/2017 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и осталих 

чланица Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи о 

седишту Секретаријата Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној 

Европи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

2/2017 



 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, науке, 

омладине и спорта, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2017 

 

Меморандум о сарадњи између Министарства спољних послова Републике 

Србије и Министарства за спољне послове и међународну сарадњу 

Републике Италије у области рада двојезичких српско-италијанских 

одељења у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2017 

 

Правилник о критеријумима за учешће у програму сарадње 

научноистраживачких организација и привреде, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 19/2017 

 

Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве 

истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2017 

 

Правилник о критеријумима за финансирање развојноистраживачких 

пројеката високих струковних школа с територије Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2017 

 

Правилник о критеријумима за финансирање научноистраживачких 

пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној 

Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

21/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и 

критеријумима за стипендирање спортиста, усавршавање спортских 

стручњака и награђивање за постигнуте спортске резултате спортиста и 

спортских стручњака у АП Војводини, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 21/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у 



области спорта у АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 23/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о подизању и одржавању споменика и 

скулптуралних дела на територији града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 19/2017 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о постављању балон-хала спортске 

намене на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

19/2017 

 

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда – 

установе културе од националног значаја, о евидентирању добара која 

уживају претходну заштиту: градитељски објекат Стара механа Панића, 

Лоле Рибара бр. 163, Железник, општина Чукарица, Службени лист Града 

Београда бр. 18/2017 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за април 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2017 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и 

доприноса по запосленом исплаћеним у априлу 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 52/2017 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2017 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2017. 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. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена питања 

2. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 

3. PC PRESS 

4. 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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ИЗБОР СТАРИХ ПРОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
„Фонд библиотеке Управе за заједничке послове републичких органа поседује  
значајну збирку старих књига, претежно закона, уредби и других прописа 
Кнежевине и Краљевине Србије, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и 
Краљевине Југославије, али и аустроугарских, немачких, руских, француских 
прописа и књига из области права. Законодавци у Србији током 19. и у првој 
половини 20. века, пажљиво, правно утемељено, понекад визионарски, каткад 
опрезно, добро припремљени, некад и невешти, водили су младу државу ка путу 
коме и њихови данашњи потомци стреме – ка модерној, правно уређеној држави 
која равноправно може да учествује у свим пословима породице европских 
држава и народа.  
 
Надамо се да ће избор старих прописа допринети бољем разумевању развоја 
Србије као модерне, правне државе, а врата библиотеке Управе увек ће бити 
отворена свима који желе боље да се упознају са њеним фондом, да нешто 
науче или потврде оно што већ знају.”  
 
 
      
                                                                                                                 Новица Антић 
 
                         (Извод из рецензије књиге Закони каткад спавају али никад не 
умиру) 
 
 
 
 
За овај број издвајамо: 
 
 
 

1. Закон о народним школама, 1914. 
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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. Стари Београд: из путописа и мемоара, 1951. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. СРБИЈА У ЕВРОПСКОМ РАТУ 1914–1915: НА ОСНОВУ 

ПИСАМА, ДОКУМЕНАТА И ЛИЧНИХ ДОЖИВЉАЈА У 

ПРЕКО 100 ОРИГИНАЛНИХ СНИМАКА 

Катарина Штурценегер 

Нови Сад: Академска књига, 2009. 

  

2. КАТАСТРОФЕ: ЈЕДНА КУЛТУРНА ИСТОРИЈА: XVI–XXI 

Франсоа Валтер 

Нови Сад: Академска књига, 2012. 

  

3. ПОЛИТИЧКА МЕХАНИКА И ВЕШТИНА 

ДРЖАВНИШТВА 

Невен Цветићанин 

Београд: Архипелаг: Институт друштвених наука, 2016. 

  

4. СРПСКЕ ВЛАСТЕЛИНКЕ: ДРЖАВНИЦЕ И 

ДИПЛОМАТКИЊЕ КРАЈЕМ XIV И ПРВОМ 

ПОЛОВИНОМ XV ВЕКА: ИСТОРИЈСКА СТУДИЈА 

Никола Моравчевић 

Београд: Архипелаг, 2016. 

  

5. ПРЕГЛЕД СТАРОГРЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

Жаклин де Ромији 

Лозница: Карпос, 2016. 

  

6. ИСТОРИЈА СИРОМАШТВА: БЕДА И МИЛОСРЂЕ У 

ЕВРОПИ 

Бронислав Геремек 

Лозница: Карпос, 2015. 

  

7. ГРЦИ И СТРАНЦИ 

Албрехт Диле 

Лозница: Карпос, 2016. 

  

8. ПРИЧЕ О ДАНИЛУ КИШУ 

приредио Миленко Стојичић 

Београд: Архипелаг, 2016. 

  

9. СИГМУНД ФРОЈД: ЖИВОТ СА СТРАХОМ ОД СМРТИ 

1856–1902 

Љубомир Ерић 

Београд: Архипелаг; New moment, 2016. 

  

10. НА КРАЈУ НАПИСАНО: БЕОГРАД 2.8.2015. 

Алеш Штегер 

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

11. РАШЧАРАНИ СВЕТ 

Јелена Ленголд 

Београд: Архипелаг, 2016. 

 

 

  



12. С НЕКОГ ДРУГОГ СВЕТА 

Еуген Шуљгин 

Београд: Архипелаг, 2016. 

  

13. СТРЕС 

Хане Лунд, Јерген Лунд 

Београд: Архипелаг, 2016. 

  

14. ТАМО ГДЕ ПОЧИЊЕ ЗАБАВА 

Чарлс Симић 

Београд: Архипелаг, 2016. 

  

15. ТОЛИКО ТОГА ЈЕ ВЕЋ ТАМО 

Ратко Дангубић 

Београд: Архипелаг, 2016. 

  

16. ЗЕЛЕНИ ШАТОР 

Људмила Улицка 

Београд: Архипелаг, 2016. 

  

17. ГРЧКО ЛЕТО: ЈЕДНА СВАКИДАШЊА ГРЧКА ОД 

ЧЕТИРИ ХИЉАДЕ ГОДИНА 

Жак Лакаријер 

Лозница: Карпос, 2012. 

  

18. МЕТРО ЛИНИЈА 5 

Пол Сакс 

Лозница: Карпос, 2015. 

  

19. ПИСМА ИЗ ТУРСКЕ 

Аугер Гислен де Бузбек 

Лозница: Карпос, 2013. 

  

20. ОСТАЈУ САМО ЗАГОНЕТКА И ТРАГЕДИЈА: СПИСИ О 

ХАДРИЈАНУ 

приредио и коментарисао Дејан Ацовић 

Лозница: Карпос, 2012. 

  

21. ШТО ДА НЕ? ПЕТНАЕСТ РАЗЛОГА ЗА ЖИВОТ 

Реј Робертсон 

Лозница: Карпос, 2016. 

  

22. ШТА ЈЕ РОМАН? 

Туне Селбу 

Лозница: Карпос, 2016. 

  

23. ИСТИНА О МАРИЈИ 

Жан-Филип Тусен 

Лозница: Карпос, 2015. 

  

24. ПРОМЕТЕЈЕВ ДНЕВНИК 

Иван Бранковић 

Београд: ПортаЛибрис: ЦЕТ, 2016. 



  

25. АРЧИБАЛДОВО ПУТОВАЊЕ 

Ангус Аласдир 

Београд: ПортаЛибрис: ЦЕТ, 2016. 

  

26. СРПСКИ КОД 

Верослав Ранчић 

Београд: ПортаЛибрис: ЦЕТ, 2016. 

  

27. ВИР СВЕТОВА 

Мина Д. Тодоровић 

Београд: ПортаЛибрис: ЦЕТ, 2016. 

  

28. ПРОЈЕКАТ ХЕРКУЛЕС: НАСТАВАК РОМАНА 

ПРОМЕТЕЈЕВ ДНЕВНИК 

Иван Бранковић 

Београд: ПортаЛибрис: ЦЕТ, 2016. 

  

29. ДЕВЕТСТО ТРЕЋА 

Драгиша Васић 

Београд: ПортаЛибрис: ЦЕТ, 2016. 

  

30. ПУТОВАЊЕ КРОЗ НОЋ 

Роди Дојл  

Београд: Одисеја, 2015. 

  

31. ГОДИНА ЗЕЦА 

Арто Пасилина 

Београд: Одисеја, 2015. 

  

32. НЕЗАБОРАВНО КОЛЕКТИВНО САМОУБИСТВО 

Арто Пасилина 

Београд: Одисеја, 2014. 

  

33. БЕЛИ ХОТЕЛ 

Доналд Мајкл Томас 

Београд: Одисеја, 2015. 

  

34. ЛАЗА КОСТИЋ 

Светозар Петровић 

Нови Сад: Академска књига: Српска академија наука и 

уметности, Огранак, 2010. 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 



ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 

1. Горан Д. Матић: ПОЛИТИЧКИ ДЕЛИКТИ АТЕНТАТ И 

ПОБУНА / Београд: Медија центар „Одбрана”, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.mod.gov.rs/lat/10555/promocija-knjige-politicki-

delikti-atentat-i-pobuna-10555 

 

Реч је хетерогеној материји кривичног права везаној за различите 

временске периоде постојања српске државности и династије, као и за 

државна уређења, којa је обједињенa ауторовом професионалном и 

теоријском усредсређеношћу на питања кривичноправне заштите уставног 

уређења и безбедности Републике Србије, којој је посветио већи број 

година рада у пракси. 

 

Говорећи о делу, директор Медија центра „Одбрана“ пуковник Стевица 

Kарапанџин истакао је да је та монографија значајна јер омогућава да 

сагледамо историјски контекст свих битних догађаја и процеса који су 

претходили атентатима и побунама и тичу се формалних одговора државе 

на њих. „И нама војницима, пре свега официрима, ова тематика је значајна 

због заклетве и Kодекса части који нас у моралном смислу додатно 

обавезују и држе у својеврсном заветном односу са државом. Више од сто 

година сведоци смо колико може бити штетна свака пукотина у преко 

потребној и за државу важној монолитности официрског кора“, истакао је 

пуковник Kарапанџин, додајући да ово дело указује каква је вредност 

држава, на аспект на који је ова војно-издавачка кућа посебно поносна. 

 

Рецензент књиге, професор др Милан Милошевић, нагласио је да је управо 

сада прави тренутак за објављивање ове књиге, јер се неколико деценија 

уназад нико није бавио питањима насилног политичког криминалитета. 

„Аутор књиге се потрудио да попуни тај простор, да га сагледа у 

садашњости, анализирајући и прошлост и омогућавајући свима нама да 

видимо и будућност. Монографија покушава да направи историјски приказ 

политичких деликата у законодавству Србије и њихов утицај на модерно 

кривично законодавство наше земље. Порекло и еволуција ових кривичних 

дела, са легислативног аспекта, суштина је ове књиге и она је свеобухватно 

обрађена“, нагласио је др Милошевић, додајући да ће читаоци бити у 

прилици да на једном месту концентровано сагледају историјско-правне и у 

великој мери позитивно-правне аспекте проблематике. 

 

Захваљујући Медија центру „Одбрана“ на препознавању значаја 

монографије, аутор др Горан Матић истакао је да је књига која је данас 

представљена његов први научни рад коме је посветио готово деценију 



научноистраживачког рада и писања. „Kњига у себи садржи неке делове 

историје која је била заборављена услед различитих историјских и 

идеолошких периода у Србији“, нагласио је др Матић, додајући да је 

српска држава, током два века свога постојања увек била на раскрсници 

политичких дешавања и беспућа, а оно што је за Србију карактеристично 

јесте то да је увек имала свој пут државности, специфичне институције, 

траживши свој положај у европској фамилији. 

 

Према речима начелнице издавачке делатности Медија центра „Одбрана“ и 

уреднице издања Драгане Марковић, пред читаоцима је правно штиво са 

јаким елементима историографије. Представљајући аутора, она је истакла 

да др Горан Матић од 2009. године обавља функцију директора 

Kанцеларије савета за националну безбедност и заштиту тајних података у 

Влади Републике Србије, а 2013. године изабран је за научног сарадника на 

Институту за упоредно право. Од 2015. године др Матић предаје на 

Универзитету Унион „Никола Тесла“. 

 

 

Изводи из рецензија: 

 

Мада наизглед, рукопис монографије представља хетерогену материју 

кривичног права везану за различите временске периоде постојања српске 

државности и династије (Обреновићи и Карађорђевићи), као и државна 

уређења (кнежевина, краљевина, република), он је обједињен ауторовом 

професионалном и теоријском усредсређеношћу на питања 

кривичноправне заштите уставног уређења и безбедности Републике 

Србије, којој је посветио већи број година рада у пракси. 

 

Проф. др Драгана Коларић 

 

 

Због теоријске и практичне безбедносне  вредности, ова књига ће привући 

пажњу различитих читалаца. То пре свега важи за полазнике додипломских 

и постдипломских студија правних факултета и свих других 

високошколских установа у којима се изучавају кривично право, 

безбедност и сродне науке. Нема сумње да ће ово дело послужити као 

драгоцена литература и за све оне који се професионално баве правосудним 

и безбедносним пословима, али и за најширу читалачку публику. 

 

Проф. др Мила Милошевић 

 

 

 

 

 



О аутору: 

 

Горан Д. Матић рођен је 13. септембра 1969. године у Панчеву. Правни 

факултет у Београду завршио је 1997. године. По завршетку студија радио 

је у Општинском суду у Панчеву, а од 1999. до 2009. у правној служби у 

Министарству одбране (Команди 1. Армије, Врховном војном суду – 

Кривичном одељењу и Војнобезбедносној агенцији). Од 2009. године 

обавља функцију директора Канцеларије Савета за националну безбедност 

и заштиту тајних података у Влади Републике Србије.  Докторирао је и 

изабран за научног сарадника у Институту за упоредно право у Београду. 

Од 2015. предаје на Универзитету Унион „Никола Тесла” у Београду, на 

Факултету за међународну политику и безбедност. За судског вештака за 

информациону безбедност изабран је 2012 године. Учествовао је у изради 

више законских пројеката: Закона о заштити података о личности, Закона о 

тајности података, Закона о Војсци Србије, Закона о Војнобезбедносној и 

Војнообавештајној агенцији, Закона о основама уређења служби 

безбедности, као и Закона о информационој безбедности. 

 

 

 

2. Бошко Јакшић: ОВДЕ И ТАМО: године колективне мигрене / 

Београд: Завод за уџбенике, 2012. 
 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizara.zavod.co.rs/ovde-i-tamo-godine-

kolektivne-migrene 

 

Бошко Јакшић је своју новинарску каријеру започео у време када је плејада 

познатих спољнополитичких дописника и других новинара, на више него 

уверљив начин, носила Политикино име. И сам Јакшић је као дописник 

Политике провео низ година у европским и блискоисточним метрополама. 

Последњих година препознатљив је по својим коментарима у сталној 

колумни под насловом „Овде и тамо“. У својим текстовима, који се по 

правилу баве спољном и унутрашњом политиком, Јакшић је отворени 

критичар политике која је вођена у савременој Србији. Али, са одређеном 

временском дистанцом, ови текстови су постали и посебна Јакшићева 

хроника савременог политичког живота Србије. Аутор поговора, познати 

писац Светислав Басара, сматра да  текстови оивичени корицама ове књиге, 

не само да нису доживели судбину новинских текстова који обично 

отврдну као хлеб после јучерашњег дана већ овако поређани остављају 

снажнији утисак, представљајући „неку врсту скраћеног курса новије 

српске историје и новије српске политике“. 

 

 

 



3. Иван Јордовић: СТАРИ ГРЦИ: портрет једног народа  / 

Београд: Завод за уџбенике, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.knjizara.zavod.co.rs/stari-grci-portret-jednog-

naroda?search=stari%20grci 

 

У монографској студији Стари Грци: портрет једног народа, аутор је 

користио најновију научну литературу, али је и посебну пажњу посветио 

питањима о којима је у последњих двадесетак година историјска наука 

значајно променила ставове (родовско друштво у хомерском и архајском 

периоду, рана Спарта, настанак демократије итд.). У овом заједничком 

издању Завода и Балканолошког института, разматрана су питања и појаве 

који до сада нису шире обрађивани ни у већини студија овога типа у свету 

(демократска идеологија у Атини, државно и војно уређење Македоније 

итд.). Тиме су дати свеобухватан приказ и анализа историје грчког народа 

од најранијих времена до Александра Великог. 

 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.academia.edu/22469453/Ivan_Jordovi%C4%87_Stari_Grci_portret_j

ednog_naroda_Zavod_za_ud%C5%BEbenike_Balkanolo%C5%A1ki_institut_S

ANU_Beograd_2011_534_str._Beogradski_istorijski_glasnik_3_2012_272-

274_prikaz_ 

 

Српска историографија се не може похвалити великим бројем синтеза 

посвећених светској историји. Чак и када је у питању тако важна област 

попут цивилизације античке Грчке, домаћи читалац је принуђен да се окрене 

невеликом броју страних синтеза и приручника, доступних у виду превода 

(углавном са енглеског, француског или руског језика).
1
 Поред тога што је 

избор ограничен, проблем са употребом ових наслова је и велика старост 

оригиналних издања, те сходно томе и делимична или потпуна застарелост 

текста, приступа и информација. Упркос томе, издавачи неке од ових 

наслова упорно прештампавају у низу идентичних издања. За било какво 

амбициозније истраживање, исти читалац нема избора сем да користи 

литературу на неком од светских језика која је, наравно, неупоредиво 

богатија. Зато треба поздравити појаву модерне синтезе грчке историје 

написане на нашем језику, имајући у виду пре свега потребе студената 

историје, археологије и класичних наука, али и интересовање шире 

читалачке публике. 

 

Ако се има у виду монументалност теме, дело је умереног обима (534 

стране, око 450 страна чини сам текст). У предговору, аутор је посветио 

известан простор проблемима транскрипције речи са старогрчког на 

наш језик и образложио систем који је одабрао за своје дело. У самом 



тексту није коришћен грчки алфабет, сва грчка имена и речи су наведени у 

латиничној транскрипцији. Текст је подељен на пет делова, који садрже 

укупно 18 поглавља, од којих је већина издељена на мање целине. Аутор је 

одабрао да грчку историју излаже ослањајући се на класичну 

периодизацију и са нагласком на класично доба грчке историје (V и IV век 

старе ере). Сем врло малог броја изузетака, текст не садржи напомене. 

Почетне три целине имају уводни карактер. Прва, под насловом „Земља и 

природа“ (стр. 15–21), представља сажет увод у географију и поднебље 

европске Грчке. Други део, „Бронзано доба“ (стр. 24–46), даје преглед двеју 

високих култура (минојски Крит и микенска Хелада) које су се у средње и 

позно бронзано доба развијале на тлу Грчке. Трећи део, насловљен 

„Раздобље између палата и полиса“ (стр. 46–68), даје најважније 

информације о тзв. „мрачном добу Грчке“, периоду без писаних извора 

који је трајао чак четири века након пропасти микенских палата. 

Целина IV, „Архајско доба“, знатно је опширнија од претходних (стр. 69–

202). У њој читамо о формативном периоду класичне грчке цивилизације. 

Једно поглавље („Главне одлике архајског доба“, стр. 71–125) обрађује низ 

општих тема, заједничких свим грчким државама ове епохе (писмо, рађање 

полиса и монетарне економије, хоплитска револуција, старија тиранида и 

друге). Следе два опширна поглавља посвећена архајској Атини и Спарти, 

њиховој политичкој историји, друштву и институцијама и једно које се 

бави Грцима на Сицилији у познијем архајском периоду. Пета и последња 

целина, „Класично доба“, далеко је највећа, обухватајући чак девет 

поглавља која чине више од половине укупног текста (стр. 203–464). И 

овде аутор своје излагање концентрише на историју најзначајнијих држава, 

Атине, Спарте, Тебе и Сиракузе, да би у завршној целини своје заслужено 

место добила и Македонија. Нагласак је стављен на политичку историју –

 једно поглавље је посвећено грчко-персијским ратовима, односно њиховој 

најважнијој фази до грчких победа 479. године. Следе два опширна 

поглавља посвећена Пентеконтаетији, половини века између 479. и 431. и 

Пелопонеском рату, чиме се заокружује нарација о V веку. Потом долазе 

целине окренуте хегемонији Спарте (након победе у Пелопонеском рату), 

тзв. Кризи полиса у IV веку, те поглавље о краткотрајној али значајној 

епизоди, коју представља тебанска хегемонија  у Грчкој. Једно поглавље се 

бави историјом Сицилије (пре свега, Сиракузе) у класичном периоду. 

Последње поглавље носи наслов „Филип II“. У њему се даје повест успона 

Македоније под овим краљем. Излагање се завршава на традиционалној 

међи класичне грчке историје (битка код Херонеје 338, односно смрт 

Филипа II 336. године) и не следи даљи историјски развој старих Грка у 

хеленистичком и римском периоду.  

 

Стари Грци: портрет једног народа садржи и опширну и 

тематски уређену библиографију (стр. 467–510), која покрива готово све 

аспекте историје античке Грчке. На крају књиге налазе се три одвојена 

регистра – личних имена, географских и етничких назива и појмовни 



регистар. Упркос тврдом повезу, издање је релативно скромно, без 

илустрација, табела или географских карти. 

 
1
 Ако се искључе до крајности популарни (често и нестручни) прегледи и 

сликовнице, списак је заиста кратак: Ан-Мари Битен, Стара Грчка, 

Београд 2010; Џ. Б. Бјури, Р. Мигс, Историја Грчке до смрти Александра 

Великог I–II, Београд 2008; Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари (ур.), 

Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Београд 1999; 

F. Chamoux, Grčka civilizacija u arhajsko i klasično doba, Beograd 1967; В. 

Дјурант, Живот Грчке, Београд 1996, 2004; Х. Д. Ф. Кито, Грци, Нови Сад 

1963, Београд 2008; М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1974, 

2005; V. V. Struve, D. P. Kalistov, Stara Grčka, Sarajevo 1969, Beograd 2002; 

V. Zamarovski, Grčko čudo, Zagreb 1978, Beograd 2004. Сем прве две 

публикаци је, наведена дела су стара више деценија; Бјуријева синтеза је 

прерада текста старијег од једног века. 

 

                                                                                                 Др Немања Вујчић 
                                                                            Филозофски факултет, Београд 

 

 

 

 

4. Небојша Ранђеловић: СРБИЈА И ТУРСКА:  од Париског до 

Берлинског конгреса / Београд: Завод за уџбенике, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizara.zavod.co.rs/srbija-i-turska-od-berlinskog-

do-pariskog-kongresa 

 

Дело професора Правног факултета у Нишу, др Небојше Ранђеловића, бави 

се најзначајнијим периодом узлета српског друштва и израстања српске 

државе до своје пуне независности, у драматичним околностима XIX века. 

Kњига је настала као плод истраживања, током израде докторске 

дисертације, у којој је др Ранђеловић приказао однос фактичког и 

формалног у периоду када је српски народ на државотворан начин ушао у 

породицу европских народа. 
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1. ЖЕНА ЦРВЕНЕ КОСЕ 

Орхан Памук 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

 

   

2. АРЗАМАС 

Ивана Димић 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

3. ЕСТОРИЛ: РАТНИ РОМАН 

Дејан Тиаго Станковић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

 

   

4. ПЛОДОВИ НА ВЕТРУ 

Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

5. ТИ И ЈА, АНЂЕЛА: САПУНСКА ОПЕРА 

Владимир Арсенијевић 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

6. ТВОЈ АНЂЕО ЧУВАР 

Мирјана Бобић Мојсиловић 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

7. УБИСТВО У КАПЕТАН МИШИНОЈ 

Ненад Новак Стефановић 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

8. ВИДИ МЕ 

Николас Спаркс 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

9. УБИТИ ЗМАЈА 

Лејф Г. В. Пешон 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

10.  СУВЕНИР 

Тес Геритсен 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

 


