
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 11 

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 124.000 прописа и преко пола милиона скенираних страна 
службених гласила, 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, орг.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, орг.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 опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

– шефа Мисије Републике Србије при НАТО у Бриселу, Миомира Удовичког,  

Службени гласник Републике Србије бр. 79/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Краљевини Мароко, Слађане Прице Тавчиовске, Службени гласник Републике Србије 

бр. 83/2019  

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Јапану, Ненада Глишића, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2019  

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Украјини, Аце Јовановића, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2019  

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Црној Гори, Владимира Божовића, Службени гласник Републике Србије бр. 

84/2019  

 

Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2019 

 

Уредба о основима и мерилима за утврђивање месечне накнаде за учешће у 

мултинационалној операцији и других новчаних примања припадника Војске Србије и 

других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама ван граница 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2019 

 

Уредба о основима и мерилима за увећање плате и друга новчана примања 

професионалног припадника Војске Србије за време рада у иностранству, Службени 

гласник Републике Србије бр. 84/2019  

   

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

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2019  

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Националног координационог тела 

за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању националног 

координатора за спречавање и борбу против тероризма, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2019 

 

Одлука о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским 

општинама намењених за успостављање јединственог управног места, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за спречавање прања 

новца и финансирања тероризма, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2019  

 

Правилник о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној 

канцеларији Високог савета судства, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019 

 



Правилник о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним 

лицима, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2019  

 

Упутство о Методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана 

заштите и спасавања, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2019 

 

  

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој 

сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2019 

 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених 

Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и 

борбе против незаконитих миграција, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 13/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за 

сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 13/2019 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине  

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању мађарских назива насељених места, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 46/2019 

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 48/2019 

 

Правилник о управљању сукобом интереса у Служби Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 48/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Пословника Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 101/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о Градској управи Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 101/2019 

 

                    

 

 

 

                                                                                                         



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о поштанским услугама, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о информационој безбедности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 77/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 77/2019 

 

Закон о изменама и допунама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене, Службени 

гласник Републике Србије бр. 77/2019 

 

Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 84/2019  

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 

у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2019 

 

Уредба о Националном програму сигурносне заштите бродова и бродоградилишта, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2019 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке унапређењу иновационих капацитета на 

територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за 2019. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2019 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу 

и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 82/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 82/2019 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у 

јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, Службени 

гласник Републике Србије бр. 84/2019 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове 

инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе, оштећене или 

порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 84/2019  

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних 

објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, 

оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 84/2019  

 



Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне 

намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, 

оштећених или порушених услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 84/2019  

 

Одлука Владе Републике Србије о упућивању позива Влади Руске Федерације да 

ваздухоплов Министарства за цивилну одбрану, ванредне ситуације и отклањање 

последица елементарних непогода Руске Федерације, буде ангажован на гашењу пожара 

на отвореном на подручју Старе планине и смештен на аеродрому „Константин Велики” 

у Нишу у трајању од три дана, ради пружања помоћи у области заштите и спасавања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 77/2019 

 

Одлука о одређивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 77/2019 

 

Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 77/2019 

 

Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 77/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог 

дела и путног објекта (путарина), Службени гласник Републике Србије бр. 77/2019 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене мешовитог војно-цивилног 

аеродрома „Морава”, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019 

 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног 

коридора граница Хрватске – Београд (Добановци), Службени гласник Републике 

Србије бр. 78/2019 

 

Одлука о оснивању Одбора за управљање пројектом „Истраживање и развој у јавном 

сектору”, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019 

 

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном 

финансијском тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2019 

 

Одлука о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном 

финансијском тржишту пре рока доспећа, Службени гласник Републике Србије бр. 

79/2019 

 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 

Националног парка „Копаоникˮ, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Заједничке групе за унапређење позиције 

Републике Србије на листи Светске банке „Doing Business”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2019 

 

Одлука о образовању Радне групе за унапређење производње и тржишта ракије у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2019  

  



Правилник о начину и поступању буџетске инспекције у вршењу надзора над 

спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019 

 

Правилник о измени Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију 

дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим 

пољопривредницима, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019 

 

Правилник о изменама Правилника о квалитету јаја, Службени гласник Републике 

Србије бр. 78/2019 

 

Правилник о техничким захтевима и другим посебним критеријумима за поједине врсте 

отпада који престају да буду отпад, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019 

 

Правилник о садржини, начину успостављања и одржавања регистра ризика од 

катастрофа, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019 

 

Правилник о безбедности играчака, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифи Комисије за хартије од 

вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019 

 

Правилник о измени Правилника о квалитету ваздухопловних података и 

ваздухопловних информација за Јединствено европско небо, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања 

пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2019 

 

Правилник о обрасцу коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу 

средстава буџетског фонда, начину и роковима њиховог достављања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2019 

 

Правилник о поступку плаћања накнаде за бесплатну правну помоћ и начину и 

поступку враћања примљених новчаних средстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 80/2019 

 

Правилник о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у 

зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о 

другим условима које мора да испуни организатор путовања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини Регистра туризма и 

документацији потребној за регистрацију и евиденцију, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2019 

 

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. 82/2019 

 



Правилник о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода 

домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 82/2019 

 

Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2019  

 

Правилник о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и 

листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о 

улову, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2019  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом 

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

84/2019  

 

Упутство о извештавању о обради и промету новчаница и кованог новца који гласе на 

евро, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2019 

 

Ревидирана Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2019 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2019 

 

Закон о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске 

сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном 

реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум 

између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у 

пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване 

катастрофе, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 13/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне 

намене предела изузетних одлика „Потамишјеˮ, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 47/2019 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о 

Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне 

Покрајине Војводине за 2019. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 47/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 47/2019 

 

Правилник о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од 



пожара у 2019. години, а које реализују удружења, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 47/2019 

 

Правилник о измени Правилника о додели средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су 

значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2019. години, а које реализују удружења, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 48/2019 

 

Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног буџета 

Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 47/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 100/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и 

градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским 

општинама у 2019. години, Службени лист Града Београда бр. 100/2019 

 

Одлука о комуналној милицији, Службени лист Града Београда бр. 101/2019 

 

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама 

на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 101/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на 

инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, Службени лист Града 

Београда бр. 101/2019 

 

Одлука о утврђивању урбанистичких зона и блокова за одржавање и унапређење 

својстава зграде на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

101/2019 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 101/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду, 

Службени лист Града Београда бр. 101/2019 

 

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације блока између улица: Теразије, Коларчеве, Македонске, Дечанске и 

Нушићеве, градска општина Стари град, Службени лист Града Београда бр. 97/2019 

 

Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и возила за снабдевање на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 98/2019 

 

Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица за пешачки саобраћај на 

територији града Београда – пешачке зоне, Службени лист Града Београда бр. 98/2019 

 



Наредба о спровођењу активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне 

ситуације у зимским условима у сезони 2019/2020, Службени лист Града Београда бр. 

97/2019 

 

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Београда, Службени лист Града Београда бр. 99/2019 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 79/2019 

 

Одлука о допуни Кодекса понашања државних службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2019 

 

Одлука о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 84/2019  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају обрасца захтева за 

остваривање права код Фонда солидарности, Службени гласник Републике Србије бр. 

78/2019 

 

Правилник о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене 

заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2019 

 

Правилник о ценама болесничког дана за продужену рехабилитацију у стационарним 

здравственим установама специјализованим за рехабилитацију, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2019 

 

Правилник о ближој садржини Регистра здравствених установа и документацији 

потребној за регистрацију, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2019 

 

Правилник о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2019 

 

Правилник о организацији и раду лекарских комисија, Службени гласник Републике 

Србије бр. 82/2019 

 



Правилник о допуни Правилника о радним местима, односно пословима на којима се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, Службени гласник Републике Србије бр. 

84/2019  

 

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2019 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у октобру 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

80/2019 

 

Програм о заштити менталног здравља у Републици Србији за период 2019–2026. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2019  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
 

Меморандум о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примене метода за 

мирно решавање радних спорова, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 13/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 49/2019 

 

Одлука Арбитраже за спорна питања у примени Колективног уговора за органе 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

46/2019 

 

 

Службени лист Града Београда  

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Службени 

лист Града Београда бр. 101/2019 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Консултативне групе за праћење и реализацију 

Пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2019 

 

Одлука о оснивању Академије струковних студија косовско метохијска, Службени 

гласник Републике Србије бр. 82/2019 

 

Одлука о припајању Високе школе ликовних и примењених уметности струковних 

студија у Београду Академији пословних струковних студија Београд и промени назива 



Академије пословних струковних студија Београд, Службени гласник Републике Србије 

бр. 82/2019 

 

Одлука о издвајању високошколских јединица Блаце, Димитровград и Јагодина из 

састава Академије пословних струковних студија Београд и њиховом припајању 

Академији струковних студија Јужна Србија, Службени гласник Републике Србије бр. 

82/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Академије техничко-уметничких струковних 

студија Београд, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 84/2019  

  

Правилник о садржини потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као 

и о начину подношења пријаве и објављивања проналазака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2019 

 

Правилник о Јединственом информационом систему просвете, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2019 

 

Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2019 

 

Правилник о раду Центра за обуку и стручно оспособљавање Управе за извршење 

кривичних санкција и организовању и спровођењу обуке и стручног оспособљавања и 

усавршавања, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2019 

 

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

Србије бр. 81/2019 

 

Закључак Владе Републике Србије о проглашењу одржавања 5. Европских 

универзитетских игара у Београду 2020. године пројектом од националног значаја за 

Републику Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2019 

 

 

Службени лист Града Београда  

 

Одлука о постављању скулптуре „Слепи гусларˮ, Службени лист Града Београда бр. 

101/2019 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за октобар 2019. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2019 

 

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

запосленом, за септембар 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

83/2019 



 

Податак о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2019. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 83/2019  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 
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. ИНФОРМЕР 

 7. КУРИР 

 8. НЕДЕЉНИК 

 9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

12. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

                                   СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                    СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

1. ЈЕЗИК ДАНАС 

2. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

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

4. PC PRESS 

5. 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. Закон о штампи, донет 31. марта 1891. године: Београд, 1891. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ДУХОВИ КРУЖЕ СРБИЈОМ: КЊИЖЕВНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ  

ИСТОРИЈЕ И РАТА 

Дејвид А. Норис 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 
  

2. ПРОДАНА ДУША 

Пол Бити 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 
  

3. УБИСТВО КОМТУРА, ДЕО 1: ИДЕЈА СЕ УКАЗУЈЕ 

УБИСТВО КОМТУРА, ДЕО 2: МЕТАФОРА СЕ КРЕЋЕ 

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

4. 1947. 

Елисабет Осбринк 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

5. ПРЕКАСНО: СТАРИНСКИ РОМАН 

Бранка Криловић  

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

6. БИТКА ЗА ПРОШЛОСТ: ИВО АНДРИЋ И БОШЊАЧКИ НАЦИОНАЛИЗАМ 

Зоран Милутиновић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

7. НЕСПОКОЈНИ 

Лин Улман 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

8. ВОЗ М. 

Пети Смит 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

9. ПАРТИЈА ШАХА СА МАШИНОМ СУДЊЕГ ДАНА 

Хабиб Ахмаџаде 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

10. ТАЈ АНДАЛУЖАНИН 

Бенсалим Химиш 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

11. БОГУ ИЗА ЛЕЂА: ПУТОВАЊЕ СРПСКЕ ЛЕКАРКЕ КРОЗ ДВА СВЕТСКА 

РАТА И ДОБА КОМУНИЗМА НА БАЛКАНУ 

Мики Кнежевић 

Београд: Чигоја штампа; М. Кнежевић, 2018. 

  

12. ЕПИЗОДА 

Јелена Николић 

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

 

 

  



13. ЛУДВИГ 

Оливера Јелкић 

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

  

14. ПЕРОН САМОЋЕ 

Миодраг Матицки 

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

  

15. ДОМ КИХОТА 

Владан Добривојевић 

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

  

16. ЏЕНТРИФИКАЦИЈА КАО СОЦИОПРОСТОРНИ ФЕНОМЕН САВРЕМЕНОГ 

ГРАДА 

Вера Бацковић 

Београд: Чигоја штампа; Институт за социолошка истраживања Филозофског 

факултета, 2018. 

  

17. ЕНГЛЕСКИ ИЗДАВАЧ 

Војкан Ристић  

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

  

18. ЦРНИ ПЕТАР И БАЛКАНСКИ РАЗБОЈНИЦИ: БАЛКАН И СРБИЈА У 

НЕМАЧКИМ САТИРИЧНИМ ЧАСОПИСИМА (1903–1918)   

Милан Ристовић 

Београд: Удружење за друштвену историју; Чигоја штампа, 2018. 

  

19. 20 ПРИЧА 

Јово Вуковић 

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

  

20. КРАЉ ЈЕ ЖИВ, ЖИВЕО КРАЉ! 

Славко Симић 

Београд: Чигоја штампа; С. Симић, 2018. 

  

21. МАЛА ТЕРАСА: НЕСРЕЂЕНЕ ПРИЧЕ 

Зорица Алемпијевић 

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

  

22. ПРИЧЕ ИЗ ШОЉЕ 

Љиљана Аћимовић Трпески 

Београд: Чигоја штампа; Љ. Аћимовић Трпески, 2018. 

  

23. ТРАГОВИ ЖИВОТА 

Тијана Кондић 

Београд: Чигоја штампа; Т. Кондић, 2018. 

  

24. МАЈМОНИДЕС: СЕЋАЊЕ НА ЊЕГА ТРАЈАЋЕ ЗАУВЕК 

Мирјана Белић-Корочкин-Давидовић, Радивоје Давидовић 

Београд: Чигоја штампа; М. Белић-Корочкин; Р. Давидовић, 2018. 

 

 

  



25. ЧЕТИРИ ПУТОВАЊА КРИСТИФОРА КОЛУМБА: ТЕСТАМЕНТ 

Консуело Варела 

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

  

26. ИЗ ДИПЛОМАТСКЕ ТОРБЕ: ПЕРИОД 2016–2018 

Зоран Милојевић 

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

  

27. ЦРНО ЦРНИ: ДА, ОВО ЈЕ КАО РОМАН 

Марко Мићовић 

Београд: Чигоја штампа; М. Мићовић, 2018. 

  

28. ИЗ ДАНА У ДАН 

Дарко Танасковић 

Београд: Чигоја штампа, 2015. 

  

29. ПРИМИЛИ СМО ВАШЕ ПИСМО...  

Мирјана Белић Корочкин 

Београд: Чигоја штампа; М. Белић-Корочкин-Давидовић, 2015. 

  

30. СРЦЕ СЕ ХЛАДИ У ФРИЖИДЕРУ 

Зоран Хр. Радисављевић 

Београд: Чигоја штампа, 2015. 

  

31. ШТА СТВАРНО ЖЕЛИШ?: ПРИНЦИПИ ХОЛИСТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Зорица Томић 

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

1. Duško Trifunović: PAMTITE ME PO PJESMAMA MOJIM / Novi Sad: Prometej, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.prometej.rs/prodavnica/poezija/pamtite-po-pjesmama-mojim/ 

 

Ove pjesme su ispunile svoju misiju – bile su hitovi, sad mogu mirnije. Sad one liče na mene, 

koji sam jedno vrijeme pristajao da budem igračka. 

Duško Trifunović 

 

Prva asocijacija pri pominjanju imena Duška Trifunovića kod većine jesu njegove pesme koje 

su postale poznate zahvaljujući velikim muzičkim imenima kao što su: Jadranka Stojaković, 

Neda Ukraden, Teška industrija, Zdravko Čolić, Vajta, Bijelo Dugme, Indexi, Arsen Dedić i 

mnogi drugi. Кada je početkom sedamdesetih počeo da sarađuje s muzičarima, Duško je već 

bio poznati i nagrađivani pesnik. Pod njegovim skutom stasala je talentovana ekipa mladih 

bosansko-hercegovačkih pesnika koje je nazvao sudbonosnim dečacima: Stevan Tontić, 

Ranko Risojević, Abdulah Sidran, Avdo Mujkić, Rajkov Petrov Nogo, Josip Osti i drugi. Кada 

su dečaci sazreli, okrenuo se novim klincima – muzičarima. 

 

Često sam s Duškom pričao o njegovoj primenjenoj poeziji, a kada sam ga upitao da li zna 

koliko je njegovih pesama završilo na pločama ili fonotekama jugoslovenskih radio stanica, 

odgovorio je odrečno. Obećao sam mu da ću pokušati da im  uđem u trag. Za njegova života 

prikupio sam oko 150 snimaka, o čemu je on s ponosom pričao u nekim intervjuima. U 

proteklih desetak godina pronašao sam još toliko. Siguran sam da su mi neke promakle, ali se 

nadam da ću im, možda uz vašu pomoć ući u trag. Pre ove, koju držite u rukama, objavljeno je 

nekoliko zbirki u kojima se nalaze Duškove pevane pesme („Tajna vezaˮ, „Balade 1970–

1990ˮ, „Balade sa estradeˮ…), ali  je u svakoj od njih, pored pevanih, i veliki broj onih koje 

muzičari nisu koristili. 

 

U knjizi se pored pop pesama nalaze i brojne dečije i angažovane pesme, koje je pisao po 

porudžbini, raznim povodima (Zimska olimpijada, Кongres SSO BiH…), kao i špice i songovi 

za radijske i TV emisije. S obzirom na to da je u nekoliko pesama potpisan kao koautor, i njih 

sam uvrstio u knjigu. Duškovi originalni tekstovi u knjizi pisani su ekavicom i ijekavicom, u 

zavisnosti od toga kako su ih izvođači pevali. 

iz Predgovora 

 

Popovica, 15. novembra 2015. 

 

Bogomir Mijatović 

 

2. Sanja Domazet: LJUBAV NIJE DOVOLJNA: Zbirka priča / Beograd: Službeni glasnik, 

2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/љубав-није-довољна 

 

O ljubavi, anđelima i drugim demonima 

 

Često slušamo da je više ljubavi u jednoj knjizi nego u jednom velikom gradu. Ovo je ta 

knjiga. Ona dokazuje da se ljubavi nikada ne završavaju, da za ljubav nema pomoći osim 

voleti više, kao i da strastvenost uvek čini čoveka moćnim. Jer „nebo naoružava ljubavlju one 

koje ne želi videti poražene…ˮ Od Moskve i Beograda do japanskih šuma smrti i zabačenih 



kineskih provincija, od velikih, sjajnih prestonica do koncentracionih logora, ljubavi u ovoj 

knjizi ne prestaje da kuca srce. 

 

Sanja Domazet dokazuje da živeti u ljubavi znači biti potresen, dotaknut, „od užasa i radosti, 

od pouzdanosti i straha, od patnje i divoteˮ. Jer nema ničeg protivprirodnijeg od života bez 

osećanja. Život je milost… Zbog milosrdne ljubavi smo ovde. Evo knjige priča koja nas 

ostavlja u uverenju da će ono jedino važno što će sijati za nama kada jednom budemo 

napuštali ovu tamu biti tragovi ljubavi... 

 

 

 

3. Dragoslav Mihailović: GOLI OTOK: knjiga treća / Beograd: Službeni glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/посебна-издања/голи-оток-0 

 

Ova knjiga, kao i  ranije Mihailovićeve knjige o Golom otoku, ima sličnu strukturu. I u njoj je 

glavno težište na autentičnim ispovestima golootočkih mučenika, a ovoga puta su to potresne 

priče Miroslava Živkovića i Milete Stajića. Mihailovićev niz knjiga o Golom otoku je, kako je 

već ocenjeno, delo „visoke moralne vrednosti i humanih nabojaˮ i spada u sam vrh naše 

dokumentarne proze. 

 

 

 

4. Kler Žoaj: BELEŠKE IZ MONEOVE KUHINJE / Beograd: Službeni glasnik, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/белешке-из-монеове-

кухиње 

 

Divna sećanja na život Alise i Кloda Monea u Živerniju, u njihovoj kući s dušom, okruženoj 

raskošnim vrtom. U knjizi se nalaze stare porodične fotografije, skoro 200 recepata i beležaka 

za jela koja je Mone voleo, prava svedočanstva autentične gurmanske prošlosti, fotografije 

rekonstruisane porodične atmosfere i različitih jela, uz predgovor, mnogi kažu, najvećeg 

svetskog kuvara, Žoela Robišona, koji je prilagodio sve recepte, tako da njihova priprema ne 

predstavlja teškoću. Uzbudljiva knjiga koja otkriva izuzetnu ličnost Кloda Monea, slikara koji 

je želeo da naslika način na koji ptica peva. 

 

 

 

5. Priredili: Rodoljub Kubat i Predrag Dragutinović: LEKSIKON BIBLIJSKE EGZEGEZE 

/ Beograd: Službeni glasnik, 2018 

 

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

егзегезе 

 

Leksikon biblijske egzegeze (LBE) sadržajno nema neki postojeći uzor ili obrazac iz oblasti 

leksikografije koji prati i na koji se oslanja. Vodeća ideja pri izradi LBE bila je dvostruka. 

Prvo, pisanju odrednica nije se pristupalo mehanički, u smislu da se samo suvo akademski 

izlože sadržaji odabranih pomova, nego se u samim odrednicama kao i koncepciji može 

uvideti osnovana hermeneutička intencija. Drugo, Leksikon je bazično smešten u pravoslavni 

kontekst, ali ne „pravoslavni” u usko konfesionalnom smislu, jer samo sadržaji biblijske 

poruke pružaju žestok otpor takvom pristupu. LBE je sadržajno i koncepcijski dobio 

„pravoslavnu aromu” tako što polazi iz teološkog i kulturološkog konteksta osobenog za 

istočno-pravoslavno predanje. Osnovna teza koja je uzidana u temelje Leksikona glasi: 



biblijski tekst je istorijski tekst, ali s jedne strane, to je tekst koji ima svoju istoriiju, a s druge, 

to je tekst koji ispisuje našu istoriju kao pojedinaca i crkava. Shvaćen na ovaj način, od 

trenutka nastanka i putujući kroz vekove, biblijski tekst nam je danas višestuko isposredovan. 

Istorija i teorija tih posredovanja, uz uvažavanje „drugosti” teksta, tj. poštovanje prema 

biblijskom tekstu u njegovom sopstvenom istorijskom kontekstu, kao i sadašnji trenutak kao 

momenat potencijalne aktualizacije teksta za savremenog čoveka, čine okosnicu Leksikona. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР–НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

 

 

1. ОДУСТАЈАЊЕ 

Јелена Ленголд 

Београд: Архипелаг, 2018. 

 

   

2. ПУТОВАЊЕ ЈЕДНОГ СЛОНА 

Жозе Сарамаго 

Београд: Лагуна, 2012. 

 

   

3. ПРЕЉУБА 

Пауло Коељо 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

4. МАТИ ПИРИНЧА 

Рани Маника 

Београд: Лагуна, 2004. 

 

   

5. ШАПТАЧ 

Донато Каризи 

Београд: Алнари, 2012. 

 

   

6. ЧОВЕК ПО ИМЕНУ УВЕ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

7. ГОДИНЕ ВРАНА 

Синиша Ковачевић 

Београд: Вукотић медиа, 2018. 

 

   

8. ФОРМУЛЕ ЉУБАВИ 

Зоран Миливојевић 

Београд: Психополис институт, 2016. 

 

   

9. ЈЕДАН ПО ЈЕДАН 

Тони Парсонс 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

10.  МУШКАРАЦ У ГРЛУ 

Ведрана Рудан 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

 

 


