
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 3 

2018.  



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 114.000 прописа, за свега неколико минута може се добити 
како важећи тако и неважећи пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као 
што се може добити 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 
                      Лепосава Милановић, 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.  Преглед старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. Листа најчитанијих књига 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о странцима, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2018 

 

Закон о азилу и привременој заштити, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2018 

 

Закон о граничној контроли, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2018 

 

Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2018 

 

Закон о националном ДНК регистру, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2018 

 

Закон о јединственом матичном броју грађана, Службени гласник Републике Србије бр. 

24/2018 

 

Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 24/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о полицији, Службени гласник Републике Србије 

бр. 24/2018 

 

Закон о изменама Закона о јавном реду и миру, Службени гласник Републике Србије бр. 

24/2018  

 

Пословник о раду Савета за уједначавање праксе у поступцима извршења и обезбеђења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 19/2018  

 

Уредба о остваривању посебних права бивших запослених у Министарству унутрашњих 

послова на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 17/2018 

 

Уредба о утврђивању програма подстицаја за спровођење мера и активности 

неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама, за 

2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2018  

 

Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018  

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Грузије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Одлука о образовању Комисије за испитивање поступања државних органа у 

расветљавању пријављених случајева нестале деце у Републици Србији, Службени 

гласник Републике Србије бр. 21/2018  

 

Одлуке о избору председника судова, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2018  

 

Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова 

Републичке изборне комисије, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2018  



 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања 

Републике Србије Европској унији, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2018  

 

Одлука о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском 

унијом, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2018  

   

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању 

прања новца и финансирања тероризма, Службени гласник Републике Србије бр. 

19/2018  

 

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2017. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 23/2018 

 

Сажетак Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2017. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2018 

 

Стратегија подстицања рађања, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о 

полицијској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

2/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије и Федералне службе обезбеђења Руске Федерације о сарадњи и заједничком 

деловању, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине 

Шведске о сарадњи у области спровођења закона, Службени гласник Републике Србије 

– Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Закон о потврђивању Радног аранжмана између Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона 

(CEPOL), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства иностраних послова и међународне сарадње Републике Бурунди, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Владе 

Савезне Републике Немачке о сарадњи у области безбедности, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и 

Владе Краљевине Шпаније о спровођењу Споразума између Републике Србије и 

Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве (Протокол о спровођењу), 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Владе 

Републике Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о измени и допунама Покрајинске скупштинске 

одлуке о објављивању прописа и других аката, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр 12/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о утврђивању формата и броја гласачких листића за спровођење гласања на 

изборима за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 4. март 2018. године, 

Службени лист Града Београда бр. 19/2018 

 

Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за 

проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине 

Града Београда, расписаним за 4. март 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 

19/2018 

 

Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Граду Београду, 

Службени лист Града Београда бр. 21/2018 

 

Одлука о расписивању поновних избора за одборнике Скупштине Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 24/2018 

 

Одлука о додели одборничких мандата, Службени лист Града Београда бр. 29/2018 

 

Решење о утврђивању Збирне изборне листе, Службени лист Града Београда бр. 18/2018 

 

Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора за 

одборнике Скупштине Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 22/2018 

 

Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању коначних резултата избора за 

одборнике Скупштине Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 25/2018 

 

Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине Града Београда, 

одржаним 4. марта 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 29/2018 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2018 

 

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 



имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, 

Службени гласник Републике Србије бр. 16/2018 

 

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, Службени гласник 

Републике Србије бр. 16/2018 

 

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2018 

 

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама 

на територији Републике Србије за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 18/2018 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за 

шуме Републике Србије у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

21/2018  

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и 

друге програме интеграције избеглица у 2018. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 21/2018  

 

Уредба о допуни Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном 

увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по 

основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим 

установама, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2018  

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање 

активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и 

информационог друштва у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

23/2018  

 

Уредба о изменама Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, 

као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци, Службени гласник 

Републике Србије бр. 23/2018  

 

Уредба о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним органима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2018  

 

Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног 

коришћења енергије у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2018  

 

Уредба о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и 

начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за 

расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и 

обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава 

Зеленог фонда Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2018  

 



Уредба о проглашењу Предела изузетних одлика „Власина“, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2018 

 

Уредба о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Ритови доњег 

Потисја“, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2018 

 

Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене, Службени 

гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, 

а чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Одлука о образовању Радне групе за унапређење развоја дигиталних платформи за 

подршку пољопривреди Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

18/2018 

 

Одлука о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и 

регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, Службени гласник Републике Србије бр. 

18/2018 

 

Одлука о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на 

одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 

2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2018  

 

Одлука о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у 

поступку спровођења монетарне политике, Службени гласник Републике Србије бр. 

20/2018  

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне 

намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400 kV Бајина 

Башта – Обреновац на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 

25/2018  

 

Правилник о измени Правилника о обрсцу и садржини програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о 

спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја, Службени 

гласник Републике Србије бр. 16/2018 

 

Правилник о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује 

приход који се опорезује порезом по одбитку, Службени гласник Републике Србије бр. 

18/2018 

 

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

дохвата руке“ за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације 

за капиталне пројекте, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Правилник о националним еталонима, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Правилник о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју 

јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 



Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за 

инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда 

квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2018 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 

2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2018  

 

Правилник о начину узимања предмета од драгоцених метала, Службени гласник 

Републике Србије бр. 20/2018  

 

Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне 

границе, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2018  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом 

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

20/2018  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом 

порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту 

прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, Службени гласник Републике 

Србије бр. 20/2018  

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 20/2018  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун 

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

резидентна правна лица, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2018  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања 

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

подношења пореске пријаве, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2018  

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског 

порекла за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2018  

 

Правилник о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, Службени гласник Републике 

Србије бр. 20/2018  

 

Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје 

у сточарству по кошници пчела, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2018  

 

Правилник о измени Правилника о захтевима за производњу и промет ароматизованих 

вина, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2018  

 

Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља 

у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују 

максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2018  

 



Правилник о начину и поступку достављања обавештења о опредељењу за 

обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет 

инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету, Службени гласник 

Републике Србије бр. 23/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о платама и другим примањима запослених у 

Министарству финансија – Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 

23/2018 

 

Правилник о условима у погледу објекта, опреме и средстава за рад, као и у погледу 

стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске 

делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2018 

 

Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране 

за животиње, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2018 

 

Правилник о општим и посебним условима за хигијену хране за животиње, Службени 

гласник Републике Србије бр. 23/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције 

у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и 

производа рибарства, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2018 

 

Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2018 

 

Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга 

квалитета деривата нафте и биогорива за 2018. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 25/2018  

 

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицај у сточарству за краве 

за узгој телади за тов, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2018  

 

Правилник о Листи малих усева и мање значајних намена, Службени гласник Републике 

Србије бр. 25/2018  

 

Правилник о измени Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и 

сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2018  

 

Правилник о допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2018  

 

Правилник о поступку за процену вредности одузете имовине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2018  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским 

извештајима за берзе, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2018  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским 

извештајима за брокерско-дилерска друштва, Службени гласник Републике Србије бр. 

25/2018  



 

Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским 

извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2018  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским 

извештајима за инвестиционе фондове, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2018  

 

Упутство о садржини и начину састављања записника о одузетој имовини, Службени 

гласник Републике Србије бр. 25/2018  

 

Упутство о начину продаје привремено одузете покретне имовине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2018  

 

Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 

2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза, Службени 

гласник Републике Србије бр. 21/2018  

 

Закључак председника Комисије за заштиту конкуренције, којим се покреће поступак 

испитивања повреде конкуренције против друштва: SERBIA BROADBAND – SRPSKE 

KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), Службени гласник Републике 

Србије бр. 25/2018  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Словеније о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара 

Босне и Херцеговине о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине 

Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о 

међусобном признавању возачких дозвола, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Меморандум о сарадњи између Министарства финансија Републике Србије – Управе за 

трезор и Државног трезора Мађарске, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 

Републике Турске о узајамној правној помоћи у грађанским и трговачким стварима, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 

Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге о оснивању Канцеларије 

Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о образовању Радне групе за учествовање у решавању статуса водопривредних 

предузећа са територије Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 13/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и 

предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за 

субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и 

предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за 

субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2018. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2018 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање 

израде пројектно-техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката 

јединица локалне самоуправе, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

15/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим 

привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне 

економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 15/2018 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис 

радних места државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2018  

 

Одлука о изменама и допунама Кодекса понашања државних службеника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 20/2018  

 

Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању 

трошкова рехабилитације корисника пензија за 2018. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 23/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за давaње сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Службени 

гласник Републике Србије бр. 25/2018  

 



Правилник о условима за издавање лиценци за обављање послова у облaсти 

безбедности и здравља на раду, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2018 

 

Правилник о ближим условима, начину и поступку обављања метода и поступака 

традиционалне медицине, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о ближим условима за обављање здравствене 

делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 16/2018 

 

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 

осигурања и о партиципацији за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

18/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Пензионерској картици, Службени 

гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Правилник о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 

средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 

19/2018  

 

Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за 

државне органе, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2018  

 

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 20/2018 

 

Листа о допунама Листе супстанци које изазивају забринутост, Службени гласник 

Републике Србије бр. 22/2018  

 

Листа о допунама Листе супстанци кандидата за листу супстанци које изазивају 

забринутост, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2018  

 

 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању између Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне политике 

Републике Бугарске у области рада и социјалне политике, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 

Румуније о социјалној сигурности, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 2/2018 

 

  

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму из области јавног здравља за територију 

Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 12/2018 



 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од 

малигних болести у Аутономној Покрајини Војводини за 2018. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења 

обољења штитасте жлезде у Аутономној Покрајини Војводини за 2018. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму телемедицине у лечењу исхемијског 

можданог удара у Аутономној Покрајини Војводини за 2018. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења стерилитета 

биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском 

дијагностиком у Аутономној Покрајини Војводини за 2018. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања и лечења компликација 

шећерне болести на очима у Аутономној Покрајини Војводини за 2018. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја 

менталних поремећаја развојног доба у Аутономној Покрајини Војводини за 2018. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну 

фиброзу у Аутономној Покрајини Војводини за 2018. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму увођења транскранијалне магнетне 

стимулације – као савременог терапијског и дијагностичког метода – у клиничку праксу 

у Аутономној Покрајини Војводини за 2018. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 12/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем 

додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Службени лист 

Града Београда бр. 20/2018 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 

акта о мрежи јавних основних школа, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2018  

 

Уредба о критеријумима за доношења акта о мрежи јавних средњих школа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 21/2018  



 

Одлука о утврђивању Бибићеве куће у Меленцима за споменик културе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 16/2018 

 

Одлука о утврђивању стандарда буњевачког језика, Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2018 

 

Одлука о утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог 

значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Одлука о оснивању Савета за креативне индустрије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2018  

 

Одлука о стицању статуса института од националног значаја (Институт за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“, Београд), Службени гласник Републике Србије бр. 

25/2018  

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Савета за креативне индустрије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 25/2018  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о посебној обуци и полагању стручног 

испита из области заштите од пожара, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2018 

 

Правилник о измени Правилника о стипендијама за изузетно надарене ученике и 

студенте, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2018  

 

Правилник о упису ученика у средњу школу, Службени гласник Републике Србије бр. 

23/2018 

 

Правилник о измени Правилника о програму и начину полагања стручног испита за 

стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 23/2018 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о посебној обуци и полагању 

стручног испита из области заштите од пожара, Службени гласник Републике Србије 

бр. 25/2018  

   

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2018 

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2018 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2018 

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 25/2018  

 

Листа најважнијих догађаја од посебног значаја за грађане у Републици Србији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2018 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о 

сарадњи у области културе и образовања, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Мјанмарске Уније о сарадњи у области културе и образовања, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између 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. 2/2018 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за фебруар 2018. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 19/2018 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 

запосленом, за јануар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2018  

 

Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, 

тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја 

трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, 

подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, 

подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 

40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

Усклађени динарски износи акциза из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама 

годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2018 

 

Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) 

и члана 54. став 3 Закона о дувану, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2018. године, Службени лист Града 

Београда бр. 25/2018 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2018. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

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

2. PC PRESS 

3. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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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. А. Андријевић: Наш Брак и Реформа Његова, Велики Бечкерек: 1919. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. СТУБОВИ СРПСКЕ ПРОСВЕТЕ: СРПСКЕ СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ 1878–1912 

Александра Новаков 

Београд: Завод за уџбенике, 2017. 
  

2. СРБИЈА 1217: НАСТАНАК КРАЉЕВИНЕ 

Синиша Мишић, Радивој Радић 

Београд: Еволута, 2017. 
  

3. ШАКАЛ У ВРТУ: СУСРЕТ СА БИХЗАДОМ 

Дебора Елис 

Београд: Еволута, 2007. 

  

4. САВРШЕНИ СЛУГА: ЕВНУСИ У ВИЗАНТИЈИ И 

ДРУШТВЕНА КОНСТРУКЦИЈА РОДА 

Кетрин М. Рингроуз 

Београд: Еволута, 2016. 

  

5. АНТИЧКИ ИСТОРИОГРАФИ УМЕТНОСТИ И 

КАЛИСТРАТ О СКУЛПТУРИ 

Зоја Бојић 

Београд: Завод за уџбенике: Досије студио, 2017. 

  

6. ДРУГО ЛИЦЕ ВИЗАНТИЈЕ 

Радивој Радић 

Београд: Еволута, 2014. 

  

7. ВИЗАНТИЈА: ЉУДИ И МОЋ: УВОД У САВРЕМЕНЕ 

ВИЗАНТИЈСКЕ СТУДИЈЕ 

Александар Каждан и Жил Констабл 

Београд: Еволута, 2016. 

  

8. ЧЕТРНАЕСТИ ВОЈВОДА И ДЕВЕТ БАБА: ИЗ 

ДРУШТВЕНЕ ИСТОРИЈЕ НОВОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ 

Чедомир Антић 

Београд: Еволута, 2009. 

  

9. ДАМА СА ХЕРМЕЛИНОМ: СУСРЕТ СА ЛЕОНАРДОМ ДА 

ВИНЧИЈЕМ 

Мајк Дајмонд Ресник 

Београд: Еволута, 2008. 

  

 

10. ЕВРОПСКИ ФЕМИНИЗМИ: 1700–1950: ПОЛИТИЧКА 

ИСТОРИЈА 

Карен Офен 

Београд: Еволута, 2015. 

  

11. ОСТРВО МРТВИХ КРАЉЕВА 

Иван Клима 

Београд: Еволута, 2008. 

  



12. ПЕРИКЛЕ 

Феликс Наумович Арски 

Београд: Еволута, 2017. 

  

13. РОМАН О НИКОЛУ МАКИЈАВЕЛИЈУ: НИКОЛО 

МАКИЈАВЕЛИ: ПОЛИТИЧАР, КЊИЖЕВНИК, 

ИСТОРИЧАР И ВОЈНИ ПИСАЦ 

Луиђи Уголини 

Београд: Еволута, 2011. 

  

14. АЛЕКСАНДАР СЕРГЕЈЕВИЧ ПУШКИН 

Викентиј Викентијевич Вересајев 

Београд: Еволута, 2017. 

  

15. БОГОВИ, ГРОБОВИ И НАУЧНИЦИ 

Курт Вилхелм Церам 

Београд: Еволута, 2016. 

  

16. СВЕТ ПОД МАСКОМ 

Станко Кукић 

Београд: Агноста, 2017. 

  

17. ЉУДИ КОЈИ СЕДЕ У ТАМИ 

Вања Чобанов 

Београд: Чаробна књига, 2015. 

  

18. ЗАНЕСЕНОСТИ 

Хавијер Маријас 

Београд: Чаробна књига, 2017. 

  

19. СЕЈАЊЕ ПО КАМЕНУ 

Зоран Хр. Радисављевић 

Београд: Завод за уџбенике, 2017. 

  

20. НАУКА О ЉУБАВИ И ИЗДАЈИ 

Робин Данбар 

Београд: Завод за уџбенике, 2017. 

  

21. СРПСКИ ЈЕЗИК ПОД ЛУПОМ НАУКЕ 

Милош Ковачевић 

Београд: Завод за уџбенике, 2017. 

  

22. THE BRIDGE ON DRINA 

Ivo Andrić 

Beograd: Dereta, 2016. 

  

23. ПРИЧЕ О ЈУНАЦИМА И АНТИЈУНАЦИМА 

Иво Андрић 

Београд: Дерета, 2017. 

  

24. СРЕДОЗЕМЉЕ 

Саво Стијеповић 

Београд: Дерета, 2017. 



  

25. ЗЕЛЕНИ КОНТИНЕНТ: КАЛЕИДОСКОП КОНТРАСТА И 

СУРОВЕ ЛЕПОТЕ: (1996–2010) 

Соња Лапатанов 

Београд: Дерета, 2016. 

  

26. КАЛЕМ ПЛАВОГ КОНЦА 

Ен Тајлер 

Београд: Дерета, 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Aleksandar Mihajlović Putin: PORODIČNA LOZA PREDSEDNIKA 

RUSIJE V. V. PUTINA / Beograd: Informatika; N. Jovanović, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://izdavastvo.informatika.com/edicije/porodicna-loza-predsednika-rusije-v-v-putina/ 

 

U knjizi je iznesena istorija porodične loze predsednika Ruske Federacije V. V. Putina, počev 

od prvog poznatog pretka iz dvanaestog kolena, rođenog 1610–1630. godine i pradedova, 

preko dedova i roditelja, sve do njegovog školskog doba. 

Izdanje predstavlja skraćenu verziju knjige A. M. Putina Porodična loza predsednika V. V. 

Putina. Građa istraživana od 1986. do 2002. godine, Moskva, 2013. 

 

Ova knjiga sadrži građu o poreklu prezimena i rezultate potrage za porodičnim korenima u 

državnom, federalnom, oblasnom i opštinskom arhivu. 

Korišćeni su i porodični arhivi članova loze, uključujući fotografije. 

U knjizi su prikazani događaji koji su prethodili radu V. V. Putina kao predsednika države i 

političara. Na kraju knjige, umetnut je veliki rodoslov, porodično stablo porodice Putin. 

Namenjena je širokim krugovima srpskog čitalaštva. 

 

 

 

2. Slobodan Samardžić: EVROPSKA UNIJA: Sistem u krizi: sa 

studijom slučaja o odnosima Srbije i EU / Novi Sad; Sremski Karlovci: 

Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.ikzs.com/index.php?stranica=opis&knjiga=491 

 

U domaćoj stručnoj i naučnoj literaturi retke su knjige u kojima se na svestrani i kritički način 

raspravlja ili analizira fenomen Evropske unije. 

 

Razloge za to trebalo bi tražiti ili u nedovoljnom znanju, političkim interesima, ili u sklonosti 

ka divljenju i veličanju velikih pojava i neistraženoj podaničkoj sklonosti. Stoga se, na prvi 

pogled, čini da je o Evropskoj uniji i lako i teško pisati. Lako, onima čija se misao završava na 

opisivanju (često i prepisivanju) već poznatog i u apologetskom pristupu svemu onome što 

dolazi iz nje, Evropske unije. Utoliko je teže onim drugima, pred kojima se zbog obilja 

materijala i „nebrojeno puta ponavljanih bezalternativnih istina” kao prethodno postavlja 

dilema koja su to pitanja koja reprezentuju EU, a nakon toga kako posmatrati EU: spolja ili 

iznutra. 

 

Da je u pitanju EU kao promenljiva i nedovršena zajednica, svedoči sam autor stavovima 

iznetim u ranijoj knjizi Evropska unija kao model nadnacionalne zajednice i u aktuelnoj – 

Evropska unija: sistem u krizi. Dok je u prvoj knjizi EU predstavljena kao poželjni ili 

prihvatljivi model organizacije društvenog života, u ovoj knjizi EU je naslikana kao neizvesni 



i sve manje poželjni model organizovanja i vladanja. I to nije posebna originalnost. Da je EU u 

krizi ne vide samo oni koji to neće da vide. Ono što svi ne vide ili ne mogu da vide i oko čega 

postoje različita mišljenja jesu uzroci i dometi krize. Po tome se razlikuju oni koji samo 

opisuju, od onih autora koji kritički pišu, traže i nude rešenja. Originalnim pristupom, a 

posebno privlačnim stilom i jezikom, autor Slobodan Samardžić neosetno uvodi čitaoca u 

složena pitanja organizovanja i funkcionisanja nadnacionalne zajednice, pre svega traženjem 

uzroka krize u kojoj se EU već duže vreme nalazi, ali je posebno izražena od 2008. godine. 

Opšti uzrok prvo transformacije, a zatim krize EU, autor vidi u ideji „novog svetskog poretka” 

kao izraza monističke teleologije sa jednim centrom i sveobuhvatnim uticajem. Stoga kao 

opšti zaključak autor navodi da u okruženju takve globalističke tendencije evropske integracije 

gube snagu uzora, a sa rastom otpora ostatka sveta uniformišućoj globalizaciji, EU sve manje 

predstavlja primer dobrovoljne asocijacije država, a sve više deo zapadne hegemonije. 

 

Razloge za takav zaključak autor obrazlaže na gotovo 400 stranica ove knjige, i to tako što je 

prvi deo knjige posvetio opštim pitanjima uzroka krize Evropske unije, a drugi deo odnosima 

Srbije i Evropske unije – od evolucije do transformacije. U prvom delu, razloge krize autor 

vidi u nedovršenim konceptima demokratije, građanskog društva i parlamentarizma, jer se 

posmatraju u iskrivljenom ogledalu. Kao neuspešne ili relativno uspešne pokušaje da se kriza 

zaleči, autor navodi česte promene osnivačkih ugovora i nametanje koncepta nadnacionalne 

ustavnosti. 

 

Za čitaoce iz Srbije, drugi deo knjige bliži je i intrigantniji. Kao opšti, autor ističe stav da je 

EU svoju politiku prema Srbiji promenila nametanjem pitanja opravdanja secesije Kosova kao 

prioritetnog u procesu stabilizacije i pridruživanja, umesto da se vode pravi pregovori za 

članstvo. Prihvatanje takvog pristupa od strane Srbije, vodi Srbiju prvo u „meko”, a nakon 

toga i u zvanično priznanje Kosova i u očekivanje da „pacifikuje” Republiku Srpsku, da bi 

zauzvrat dobila pomenuto „pristupanje” bez članstva. 

 

Posebnu vrednost knjige čine stil i jezik autora. Knjiga je pisana jasnim, razumljivim i pitkim 

jezikom i stilom koji obiluje poređenjima koja često govore više od složenih naučnih i 

ekonometrijskih analiza. 

 

Sve to doprinosi uverenju da će knjiga Evropska unija: sistem u krizi postati ne samo 

obavezno stručno i naučno štivo onima koji se profesionalno bave EU već i deo popularne 

biblioteke, jer i običnog čitaoca podstiče da razmišlja svojom glavom i sudi o EU, koja i dalje 

intenzivno učestvuje ne samo u političkom već i u našem svakodnevnom životu. 

 

 

 

3. Mića Popović: SVETI ANTUN: ratni dnevnik iz zatvora / Beograd: 

Geopoetika, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=3954 

 

Ratni dnevnik iz zatvora, zajedno sa u sebe inkorporiranom pričom Sveti Antun, među 

koricama knjige pojavljuje se premijerno, sedamdeset godina posle nastanka. Uz njega, takođe 

prvi put, javnost može da vidi i, do sada, nepoznate autorove crteže iz istog vremena. 

 

„Čovek se nalazi u zatvoru i seća se upravo završenog rata. U pauzama saslušanja i zatvorskih 

(fizičkih) poslova, on vodi dnevnik. Bio je vojnik i učestvovao je u borbama… Miodrag Mića 

Popović u zimu 1945/46. beleži događaje i zapažanja, ali se istovremeno seća i ratnih 

dešavanja koja su se odigrala godinu dana ranije. U okviru tih uspomena posebno, izdvojeno 



mesto zauzima priča Sveti Antun. Skoro da bi se moglo reći da se radi o maloj, zasebnoj, 

autobiografskoj noveli. (Uz obavezno mladalačko preterivanje, Borislav Mihajlović Mihiz ovo 

štivo proglasio je najboljom ratnom prozom.) … 

 

Kako je pisac bio i ostao prvenstveno slikar, izdavač je došao do logične ideje da se tekst 

obogati likovnim prilozima, nastalim u istom periodu kada i tekst. S obzirom na godine 

nastanka, takvih radova nije preostalo mnogo, pa se podrazumeva da crteži u knjizi služe 

najviše kao ilustracija vremena i slikarskih početaka Miće Popovića… 

 

Vrednost ovog rada ne iscrpljuje se samo u književnom značaju. Dnevnik Miće Popovića 

može da posluži i kao dragoceni dodatak istoriografskoj građi za period kraja Drugog svetskog 

rata i prvih posleratnih godina.” 

 

Jovan Popović (iz uvodne reči) 

 

 

 

4. Haruki Murakami: O ČEMU GOVORIM KAD GOVORIM O 

TRČANJU / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4043 

 

„Pisati iskreno o trčanju značilo je (gotovo) isto što i pisati o sebi. I zato nikome neću zameriti 

ako ovu knjigu bude čitao kao neku vrstu memoara koji se drže teme trčanja. 

Ono što ove beleške sadrže ne bih nazvao filozofijom po sebi, ali to svakako jesu izvesni 

životni principi. Oni možda nisu od velikog značaja, ali su u najmanju ruku veoma lične 

lekcije koje sam naučio vežbajući, uz patnju koja je bila pitanje izbora. Možda nisu ni 

opštevažeći, ali ako ništa drugo, to sam ja, onakav kakav jesam.” 

 

Haruki Murakami (odlomak iz knjige) 

 

Nesvakidašnja knjiga jednog novog i drugačijeg Murakamija. Imajući u vidu da retko daje 

intervjue i da se u njegovoj prozi teško prepoznaje da piše o sebi, uzbudljivo je čitati ove lične, 

gotovo intimne beleške, koje su nastajale od leta 2005. do jeseni 2006. godine. Murakami 

ispisuje, kako ih sam naziva, memoare o trčanju i pisanju, telu i disciplini, upornosti i 

iskušenjima, zadovoljstvu i patnji. Nakon što je sam istrčao maratonsku stazu od Atine do 

Maratona, kao i desetine drugih, pa i sam ultramaraton od 100 km, autor, uprkos svim tim 

zadivljujućim podvizima, vrlo skromno piše o tome kakav je uticaj sport imao na njegov život 

i pisanje, želeći, kako ističe, da ga ljudi doživljavaju kao običnog čoveka koga mogu da sretnu 

na ulici. Za sam naslov koristio je model naslova zbirke priča Rejmonda Karvera What We 

Talk About When We Talk About Love. 

 

„Poput Albera Kamija, koji je tvrdio da je mnogo toga što zna o moralu i dužnosti naučio iz 

fudbala, Murakami veruje da je većinu onoga što zna o pisanju naučio iz trčanja.” 

 

The New York Times 

 

„Čitajući ovu knjigu, oni koji ne trče verovatno će se zapitati: ’Zašto je, zaboga, pretrčao 100 

kilometara kada je znao da će boleti?’ Oni koji trče, postaviće drugačije pitanje: ’Zašto ja to 

nikada nisam uradio?’” 

 

The Guardian 



 

 

 

5. Junas Junason: UBICA ANDEŠ I NJEGOVI PRIJATELJI (I 

PONEKI NEPRIJATELJ) / Beograd: Evro Book, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/88620_ubica_andes_i_njegovi_prijatelji_i_po_neki_neprijatelj_knji

ga_delfi_knjizare.html 

 

– Još jedna urnebesna priča autora hita Stogodišnjak koji je iskočio kroz prozor i nestao. 

 

Juan Andešon, poznatiji kao Ubica Andeš, bio je bezmalo redovan gost u neobičnom pansionu 

Jezerski vrt. Ne baš vešt na rečima, rano je shvatio da može da istera svoje ako nasrne na 

svakog ko mu protivreči, ili bar odglumi da će to uraditi, i time za kratko vreme prokrčio sebi 

put u loše društvo. 

Igrom slučaja, put tog „nežnog“ siledžije ukrstiće se s putem Pera Pešona, recepcionera u 

pansionu Jezerski vrt, sina ogorčenog ljubitelja kapljice i radnice parking-servisa koja je 

sanjala da bude nastavnica jezika. Tom neobičnom dvojcu pridružiće se i Juana Ćelander, koja 

je po očevoj želji rukopoložena kao sveštenica u Švedskoj crkvi, ali malo kasnije – po 

sopstvenim zaslugama – raščinjena. 

Rešeni da uzmu od života ono što im „pripada”, njih troje će sklopiti čudan ortakluk i razviti 

posao nudeći usluge gradskim kriminalcima i svima koji žele nekog da uklone, polome mu 

kosti, ili ga malo prevaspitaju. Iako posao cveta, Ubica Andeš neočekivano je „našao Boga” – 

doživeo je korenit duhovni preobražaj i odlučio da se vrati na pravi put. 
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1. ЛАВИРИНТ ДУХОВА, 1. ДЕО 

Карлос Руис Сафон 

Београд: Чаробна књига, 2016. 

 

   

2. ЛЕЖАЊЕ НА КАУЧУ 

Ирвин Д. Јалом 

Београд: Нова књига плус, 2015. 

 

   

3. ЛЕТО ПРЕ СУМРАКА 

Дорис Лесинг 

Зрењанин: Агора, 2007. 

 

   

4. УДВОЈЕ 

Николас Спаркс 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

5. ЗАПИСИ СА ДУНАВСКОГ ПЕСКА 

Светлана Велмар-Јанковић 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

6. ЗОВЕМ СЕ ЦРВЕНО 

Орхан Памук 

Београд: Геопоетика, 2007. 

 

   

7. СИНАЈСКО ЈЕВАНЂЕЉЕ: РОМАН О 

ОНОМ ШТО ЈЕ БИЛО И ОНОМ ШТО ЈЕ 

МОГЛО БИТИ 

Милан Ст. Протић 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 

 

   

8. ПОСЛЕДЊА ЖРТВА 

Тони Парсонс  

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

9. ПЕТО ГОДИШЊЕ ДОБА 

Ненад Рацковић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

10.  ОЛУЈНИ БЕДЕМ 

Дејан Стојиљковић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

 


