
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 1 

2019.  



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 118.000 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, организатор пријема и евиденције захтева                      

корисника 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Лепосава Милановић, оператер припреме података  

                                  Радмила Тубин-Михајловић, организатор пријема и евиденције 
                                  захтева корисника 

                      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 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Вануату, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери, 

Мирољуба Петровића, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о начелима за унутрашње уређење и 

систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама 

Владе, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис 

радних места државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2019 

 

Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним 

органима, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2019 

 

Уредба о вредновању радне успешности државних службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 2/2019 

 

Уредба о оцењивању службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2019 

 

Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 4/2019 

 

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

државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

  

Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе која би се могла користити за 

извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће 

поступање или кажњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2019 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Федерације Свети 

Китс и Невис и Републику Палау, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2019 

 

Правилник о ближим условима и начину спровођења предлога за изрицање забране 

уласка странца и надзора и контроле странца приликом уласка и кретања преко 

територије Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2019 

 

                                                                                                                                                                                                            

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства спољних и послова CARICOM Комонвелта Доминике о пријатељству и 

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

1/2019 

 

Меморандум о разумевању између Дипломатске академије Министарства спољних 

послова Републике Србије и Института за високо дипломатско и конзуларно образовање 

Министарства иностраних послова Доминиканске Републике, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2019 



Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства спољних послова Гренаде о пријатељству и заједничкој сарадњи, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2019 

 

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства спољних послова Републике Кипар о сарадњи и билатералним 

политичким консултацијама, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 1/2019 

 

Меморандум о разумевању о питањима дијаспоре између Министарства спољних 

послова Републике Србије и Канцеларије комесара у Председништву Републике Кипар, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2019 

 

Меморандум о разумевању између Министарства за европске интеграције Републике 

Србије и Министарства спољних послова Републике Кипар о сарадњи у области 

европских интеграција, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 1/2019 

  

Заједнички комунике о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и 

Антигве и Барбуде, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

1/2019 

 

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

Владе Румуније о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 1/2019 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

 

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних 

улагања, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2019  

 

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних 

улагања у области производње прехрамбених производа, Службени гласник Републике 

Србије бр. 1/2019 

 

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 3/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 

2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2019 



Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња 

предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко акредитованих 

регионалних развојних агенција, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску 

подршку за почетнике у пословању у 2019. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 3/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање 

активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и 

информационог друштва у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

3/2019  

 

Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног 

коришћења енергије у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

Одлука о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и 

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

1/2019 

 

Одлука о поступку по приговору и притужби корисника финансијских услуга, 

Службени гласник Републике Србије бр. 1/2019 

 

Одлука о поступку по приговору и притужби правног лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 1/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања 

програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања 

програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 3/2019 

 

Одлука о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

Одлука о образовању Заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на 

листи Светске банке „Doing Business“, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

Правилник о престанку важења Правилника о евиденцијама из области детективске 

делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2019 

 

Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно 

прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти 

радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и 

садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који 

надлежни орган спроводи, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о ближим условима, начину и поступку 

остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно 

увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним 



организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на 

основу међународног уговора, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2019 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2019 

 

Правилник о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и 

спровођење локалних стратегија руралног развоја, Службени гласник Републике Србије 

бр. 3/2019 

 

Правилник о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне 

зоне, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

Правилник о форми и начину објављивања Јавне листе квалификованих услуга од 

поверења, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о цени обрасца и трошковима техничке израде личне 

карте, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких 

организација и особља који се баве овим пословима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 5/2019 

 

Програм Фонда за развој Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

4/2019  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум о сарадњи у области пољопривреде између Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде и 

прехрамбене сигурности Краљевине Лесото, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 1/2019 

  

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

Владе Републике Индонезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе 

на доходак, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2019 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника 

јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2019 

 

Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацију пројеката које 

финансира Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у 2019. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2019 

 



Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за 

финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског 

развоја, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2019 

 

Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни 

конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног 

економског развоја, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2019 

 

Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине 

Војводине за 2019. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2019 

 

Споразум о сарадњи између Жупаније Арад (Румунија) и Аутономне Покрајине 

Војводине (Република Србија), Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

2/2019 

 

Меморандум о намерама о сарадњи између Нижегородске области (Руска Федерација) и 

Аутономне Покрајине Војводине (Република Србија), Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 2/2019 

 

  

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у 

поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад на радном месту, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2019  

 

Правилник о измени Правилника о поступку мирног решавања радног спора, Службени 

гласник Републике Србије бр. 1/2019  

 

Правилник о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 1/2019  

 

Правилник о измени Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која 

се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 1/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга 

на примарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 

1/2019 

 

Правилник о допунама Правилника о нормативима и стандардима рада и ценама 

здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба који се 

обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 1/2019 

 

Правилник о Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу 

здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2019 



Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима 

која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 2/2019 

 

Правилник о евиденционој пријави и одјави сезонских радника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2019 

 

Правилник о вигиланци, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2019 

 

Правилник  о изради медицинског средства у здравственој установи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 4/2019 

 

Правилник о обележавању и садржају упутства за употребу медицинског средства, 

Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и 

издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 5/2019 

 

Решење о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно 

осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога на јавни конкурс за финансирање 

и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 3/2019 

  

Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога на јавни конкурс 

за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2019 

 

Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског 

секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа 

чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 4/2019 

 

Правилник о ближим условима и поступку остваривања права на матерински додатак за 

незапослене мајке за треће и четврто дете, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 4/2019 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о утврђивању насеља Церак – Виногради (Церак 1 и Церак 2) у Београду за 

просторну културно-историјску целину, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 



Одлука о утврђивању Дома Радничке коморе у Београду за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно 

вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном 

образовању, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2019 

  

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању о сарадњи у области спорта између Министарства омладине 

и спорта Републике Србије и Министарства просвете и културе Републике Кипар, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2019 

 

Меморандум о разумевању о сарадњи у областима омладине и спорта између 

Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства омладине и спорта 

Арапске Републике Египат, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 1/2019 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога на јавни конкурс за финансирање 

и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и 

васпитања, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2019 

 

Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога на јавни конкурс 

за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног 

образовања и васпитања, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2019 

 

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за 

финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2019 

 

Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни 

конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2019 

 

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за 

финансирање и суфинансирање пројеката у области културе, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 2/2019 

 

Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни 

конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2019 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области 

научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној Покрајини 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 4/2019 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима у 

иностранству научноистраживачких радника и студената који су показали посебне 

резултате, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 4/2019 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

запосленом, за новембар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

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

Србије бр. 1/2019 

 

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 (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 

12а, чл.14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена 

у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. 

тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а ст.2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), 

члана 21а став 2. и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана 

годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 4/2019 

 

Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на 

додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2019 

 

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. 4/2019 

  

Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују 

накнаде за услуге које врши Управа за трезор, Службени гласник Републике Србије бр. 

5/2019 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2019. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ДНЕВНИ ТЕЛЕГРАФ 

7. ИНФОРМЕР 

8. КУРИР 

9. НЕДЕЉНИК 

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. ЈЕЗИК ДАНАС 

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

3. PC PRESS 

4. 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. В. Карић: Србија: Опис земље, народа и државе, Београд: 1887. 
 

     2. Јован М. Павловић: Неимари Југославије, Београд: 1934. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. КУЛТУРНО БЛАГО СРБИЈЕ У 1000 СЛИКА 

Београд: Вулкан издаваштво, 2017. 
  

2. ЛЕКСИКОН СРПСКОГ ПРОСВЕТИТЕЉСТВА 

Мирјана Д. Стефановић 

Београд: Службени гласник, 2009. 
  

3. НОРМАТИВНА ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Предраг Пипер, Иван Клајн 

Нови Сад: Матица српска, 2017. 

  

4. ОБРЕНОВИЋИ У МУЗЕЈСКИМ И ДРУГИМ ЗБИРКАМА СРБИЈЕ 

Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја, 2014. 

  

5. УВОД У PYTHON: АУТОМАТИЗОВАЊЕ ДОСАДНИХ ПОСЛОВА: 

ПРАКТИЧНО ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 

Алберт Свајгарт 

Београд: Kомпјутер Библиотека, 2016. 

  

6. ПЛИТКО: КАКО ИНТЕРНЕТ МЕЊА НАЧИН НА КОЈИ 

МИСЛИМО, ЧИТАМО И ПАМТИМО 

Николас Кар 

Смедерево: Хеликс, 2013. 

  

7. СВЕ ПТИЦЕ СРБИЈЕ – ALL THE BIRDS OF SERBIA 

Јавор Рашајски 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

8. КАКО СЕ ДОГОВАРАТИ СА СОБОМ И ДРУГИМА 

Вилијам Јури 

Нови Сад: Психополис институт, 2017. 

  

9. О СЕБИ: ПРИЧА ПСИХОТЕРАПЕУТА 

Ирвин Јалом 

Нови Сад: Психополис институт, 2017. 

  

10. УОЧИ РАТА 

Петар Марић 

Београд: Алма, 2017. 

  

11. БАЊА: РОМАН 

Миодраг Лазаревић 

Београд: Алма, 2017. 

  

12. ПЕВАЊА ВУКА И ВРАНЕ 

Зорица Ђерговић Јоксимовић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

13. ВЕЛИКИ МОДЕРНИЗАМ 

Јеша Денегри, Мишко Шуваковић, Никола Дедић 

Београд: Орион арт, 2018. 

 

  



14. ИВО АНДРИЋ – ХОМЕР МОДЕРНОГ ДОБА: 

КЊИЖЕВНОКРИТИЧКА СТУДИЈА О РОМАНУ НА ДРИНИ 

ЋУПРИЈА 

Стојан Ђорђић 

Београд: Орион арт, 2018. 

  

15. НДХ И НЕДИЋЕВА СРБИЈА: СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ 

Златоје Мартинов 

Београд: Савез антифашиста Србије: Орион арт, 2018. 

  

16. КУЋА НЕОЧЕКИВАНИХ СЕСТАРА 

Александар Мекол Смит 

Београд: Самиздат, 2017. 

  

17. ЦРНЕ СЕКУНДЕ 

Карин Фосум 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

18. ОСВАЈАЊЕ ВРХОВА: ИНСПИРАТИВНА АУТОБИОГРАФИЈА 

ПРВОГ НЕПАЛСКОГ МИЛИЈАРДЕРА 

Бинод Чодри 

Београд: Самиздат Б92, 2018. 

  

19. САМО ЈЕДАН КОРАК ОД СНА 

Олаф Олафсон 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

20. ОВДЕ И САДА: ПИСМА 

Пол Остер 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

21. ПОСЛЕ ЕВРОПЕ 

Иван Крастев 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

22. 1793. 

Никлас Нат о Даг 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

23. НЕ ОСВРЋИ СЕ 

Карин Фосум 

Београд: Самиздат Б92, 2018. 

  

24. ЈУГОСЛАВИЈА: МИР, РАТ И РАСПАД 

Ноам Чомски 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

25. ЕБАНОВИНА: МОЈ АФРИЧКИ ЖИВОТ 

Ришард Капушћињски 

Београд: Самиздат, 2018. 

 

 

  



26. ДЕЦА ВОЛГЕ 

Гузељ Јахина 

Београд: Самиздат Б92, 2018. 

  

27. НЕПОКОРЕНА СА ПОРТ ДЕ ФЛАНДР 

Фуад Ларуи 

Београд: Самиздат Б92, 2018. 

  

28. НЕК НИКО НЕ СПАВА 

Хуан Хозе Миљас 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

29. ТИХА СТРАНА СТРАСТИ 

Александар Мекол Смит 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

30. М2 МУЛТИВЕРЗУМ 

Иван Токин 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

31. ПУТОВАЊЕ У МОЈУ НЕПОСТОЈЕЋУ ЗЕМЉУ 

Тамара Ђермановић 

Београд: Самиздат, 2018. 

  

32. БОЉА ПРОШЛОСТ: ИЗМИШЉАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И НОВИ 

ИДЕНТИТЕТИ 

Александар Палавестра и други 

Београд: Еволута, 2018. 

  

33. СЛИКАРЕВА ТАЈНА 

Милошевић Предраг 

Београд: Еволута, 2018. 

  

34. СТРАБОН ИЗ AМАСИЈЕ: ИСТОРИЧАР И ГЕОГРАФ 

Мирко Обрадовић 

Београд: Еволута, 2018. 

  

35. КЊИГА И ПИСАЦ У ВИЗАНТИЈИ 

А. П. Каждан 

Београд: Еволута, 2018. 

  

36. ЧЕКАЈУЋИ ИКЕУ: ОД ТАЧКИЦА ДО ИКЕИЗАЦИЈЕ 

Илдико Ердеи 

Београд: Еволута, 2018. 

  

 
 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Simeon Piščević: ISTORIJA SRPSKOG NARODA / Novi Sad: Akademska knjiga; Šid: 

Narodna biblioteka „Simeon Piščević”, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/128069_istorija_srpskog_naroda_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Knjiga Istorija srpskog naroda Simeona Piščevića nastala je poslednjih godina XVIII veka u 

imperatorskoj Rusiji, ali do danas nije bila objavljena. Ovaj dragoceni rukopis bio je čuvan u 

porodici, dok ga autorov praunuk nije predao Nilu Aleksandroviču Popovu, ruskom slavisti, 

istoričaru i arheografu. Danas se rukopis čuva u Arhivu SANU u Beogradu. 

  

Piščevićeva Istorija srpskog naroda obuhvata period od starog veka, Seobe naroda pa do 

polovine XVIII stoleća. Danas nije značajna samo kao istorijsko delo već i kao izvor o 

vremenu u kome je nastala, o metodu i kritici izvora koju su primenjivali istoriopisci XVIII 

veka. 

 

 

 

2. Bojan Mitrović: NASTANAK MODERNE ISTORIJSKE DISCIPLINE U SRBIJI I 

BUGARSKOJ: pretpostavke, teze, polemike: (1878–1918) / Novi Sad: Akademska knjiga, 

2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/120632_nastanak_moderne_istorijske_discipline_u_srbiji_i_bugar

skoj_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Knjiga opisuje razvoj naučne istoriografije u Srbiji i Bugarskoj u poslednjoj četvrtini XIX 

veka. U središtu autorovog interesovanja nalaze se sami radovi Ilariona Ruvarca, Stojana 

Novakovića, Marina Drinova, Vasila Zlatarskog i drugih istoričara tog doba, unutar konteksta 

razvoja ne samo istoriografije nego i pomoćnih nauka, pre svega filologije i paleografije, kao i 

unutar razmatranja profesionalizacije poziva istoričara. Tim putem, autor dolazi do nekoliko 

zaključaka koji menjaju dosadašnji pogled na razvoj istoriografije na Balkanu. 

 

 

 

3. Branislav Anđelković: ARHEOLOGIJA SMRTI: ka razumevanju starog Egipta / 

Beograd: Arhipelag, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/arheologija-smrti-ka-razumevanju-starog-

egipta/ 

 

Arheologija smrti: ka razumevanju starog Egipta nas upoznaje, uz obimnu bibliografiju, sa 

najnovijim saznanjima u obrađenoj tematici i predstavlja dobrodošao spoj Anđelkovićevog 

bavljenja arheologijom predinastičkog i ranodinastičkog perioda Egipta (posebno Nakada 

kulturom), sa proučavanjima dinastičkih nalaza i Nesmina (Beogradske mumije). 

Nezaobilazne su i digresije ka arheološkoj teoriji, preistoriji ratovanja i biblijskoj arheologiji. 

 



Knjiga obiluje fascinantnom količinom informacija – koje su same po sebi često pravi 

arheološki „detektivski romani“ – i iziskuje studiozno i posvećeno čitanje. 

Uprkos naučnom aparatu primenjenom u potpunosti, data objašnjenja omogućavaju praćenje 

izložene materije i široj javnosti od početaka traganja za besmrtnošću do „marketinga večnog 

života“ i legata drevnog Egipta. 

 

Knjiga je kapitalno delo savremene arheologije. 

 

 

 

4. Oleg Ajrapetov: RUSIJA 1917: propast carstva / Beograd: Clio, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/RUSIJA-1917-Propast-carstva_Knjiga_72892 

 

U okviru višegodišnje saradnje Centra za ruske i istočnoevropske studije „M. Jovanović” 

Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Moskovskog državnog univerziteta M. V. 

Lomonosov, nudimo čitaocu prevod najnovije knjige dr Olega Ajrapetova, vodećeg ruskog 

stručnjaka za Prvi svetski rat i istoriju spoljne politike Ruske imperije. O. Ajrapetov već je 

poznat srpskom čitaocu po svojoj knjizi koja je analizirala proces raspada i degradacije vojne i 

ekonomske elite carske Rusije tokom Prvog svetskog rata. U svojim radovima Oleg Ajrapetov 

daje objektivnu i oslobođenu ideološke ljušture sliku prošlosti, u kojoj je vrsna rekonstrukcija 

događaja oslonjena na duboko poznavanje literature i izvora dopunjena višeslojnim analizama 

uzajamne povezanosti različitih faktora međunarodne i ruske prošlosti. 

 

 

 

5. Anika Mombauer: UZROCI PRVOG SVETSKOG RATA: sporenja i saglasnosti / 

Beograd: Clio, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/UZROCI-PRVOG-SVETSKOG-RATA_Knjiga_229 

 

Priču o Prvom svetskom ratu, jednom od ključnih događaja burnog XX veka, prate neslaganja 

istoričara o njegovim uzrocima. Stotine knjiga i članaka objavljeno je o ovoj temi tokom 

proteklih decenija, hiljade dokumenata je otkriveno u arhivima i stavljeno istoričarima na 

raspolaganje – a ipak ključna pitanja i dalje ostaju nerešena. 

Anika Mombauer prati strastvene debate koje su se posebno pojačavale u kritičnim periodima 

proteklog stoleća. Pažnja autorke nije toliko usmerena na događaje koji su do rata doveli 

koliko na okolnosti koje su podsticale i još podstiču ovu „dugotrajnu raspravu”. 

  

Studija Anike Mombauer organizovana je hronološki i počinje analizom kontroverzi nastalih 

na početku rata. Autorka zatim istražuje rasprave koje su usledile nakon Versajske mirovne 

konferencije, kao i one koje su bile aktuelne u međuratnom periodu. Mombauerova posebnu 

pažnju posvećuje istraživanju nemačkog istoričara Frica Fišera i debati koja je usledila kao 

reakcija na njegove teze o Nemačkoj kao glavnom krivcu za globalni sukob. 

„Ujedinjenje Nemačke i raspad Jugoslavije ponovo su postavili Prvi svetski rat u centar 

političke i istoriografske rasprave na prostoru bivše Jugoslavije. Gavrilo Princip je od heroja 

postao zločinac, Austrougarska od okupatora modernizator, a Srbija je od žrtve postala 

okupator. Van svake sumnje je da je politički i istoriografski konsenzus o Prvom svetskom 

ratu iz vremena zajedničke države južnih Slovena podložan reviziji. Problem nastaje ako je 

revizija motivisana političkim, a ne istoriografskim razlozima, jer u tom slučaju analiza, slična 



ovoj koju je Anika Mombauer ponudila za Nemačku, ali za jugoslovenski prostor, neće uskoro 

biti napisana.”  

Dr Vojislav Pavlović, Balkanološki institut SANU 

 

 

 

6. GRADOVI BALKANA, GRADOVI EVROPE: studije o urbanom razvoju 

postosmanskih prestonica 1830–1923 / Priredili: Marko Dogo i Armando Pitasio Beograd: 

Clio, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/GRADOVI-BALKANA-GRADOVI-EVROPE-Studije-o-

urbanom-razvoju-postosmanskih-prestonica-1830-1923._Knjiga_99921 

 

Okupljajući radove autora različitog profila – istoričara, istoričara umetnosti i 

istoričara/teoretičara arhitekture, ovaj zbornik ispituje sličnosti i razlike u procesima 

planiranja, izgradnje, uređenja, organizacije i ulepšavanja gradova Evrope i Balkana. 

Bilo da je reč o rušenju srednjovekovnih zidina ili uklanjanju starih četvrti iz osmanskog 

perioda, jasno je da su gradovi Balkana i Evrope, svaki sa svog istorijskog, političkog i 

kulturološkog polazišta, prolazili kroz slične procese radikalnog preosmišljavanja. Te 

transformacije gradova, koje su planski sprovođene u XIX veku, bile su ključni događaji 

urbane istorije. Upravo njima je strukturalno i vizuelno definisana sama ideja grada, koja i 

danas čini važan deo kolektivnog identiteta i savremene urbane kulture. 

 

Istražujući devetnaestovekovne koncepte pojma „modernizacije“, kao i njegovo različito 

razumevanje u pojedinim državama i regijama, knjiga osvetljava pojedinačne slučajeve 

planske urbanizacije i restruktuiranja gradova Zapadne i Srednje Evrope, kao i onih na 

Balkanu: Atine, Sofije, Rusea, Bukurešta i Beograda. 
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ЗА ПЕРИОД ДЕЦЕМБАР 2018 – ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ 

 

 

1. СМОКВА 

Горан Војновић 

Београд: Ренде, 2017. 

 

   

2. ПРИЧА О ИЗГУБЉЕНОЈ ДЕВОЈЧИЦИ: 

РОМАН: ДЕО 4. 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2018. 

 

   

3. ПРИЧА О НОВОМ ПРЕЗИМЕНУ: 

РОМАН: ДЕО 2. 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

 

   

4. ПРИЧА О ОНИМА КОЈИ ОДЛАЗЕ И 

ДОЛАЗЕ И ОНИМА КОЈИ ОСТАЈУ: 

РОМАН: ДЕО 3. 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

 

   

5. ГОДИНЕ ВРАНА 

Синиша Ковачевић 

Београд: Вукотић медиа, 2018. 

 

   

6. МУШКА АЗБУКА 

Мирјана Бобић Мојсиловић 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

7. ЦРВЕНИ ИБИС 

Марија Микетић 

Београд: Evro Book, 2018. 

 

   

8. ЗИД ТАЈНИ 

Љиљана Шарац 

Београд: Evro Book, 2018. 

 

   

9. СЛАГАЛИЦА МОГ ЖИВОТА 

Луси Дилон 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

10.  ПОНОЋНО СУНЦЕ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

 


