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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 135.000 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) 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о додели одликовања за нарочите заслуге у развијању и учвршћивању сарадње и 
пријатељских односа између Републике Србије и Републике Гане, Ордена Републике 
Србије на ленти, Нана Адо Данква Акуфо-Адоу,  Службени гласник Републике Србије 
бр. 97/2021 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 
Србије у Републици Белорусији, Милана Милошевића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 100/2021 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 
Србије у Арапској Републици Египат, Мирослава Шестовића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 101/2021 
 
Уредба о изменама и допуни Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног 
рока са оружјем, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2021 
 
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, Службени 
гласник Републике Србије бр. 97/2021 
 
Одлука о образовању Привременог надзорног тела за праћење медија током изборне 
кампање, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2021 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Красногорску, Руска Федерација, 
Службени гласник Републике Србије бр. 99/2021 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије Републике Србије за спровођење 
Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и 
о његовом уништавању, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2021 
 
Одлука о изменама Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник Републике 
Србије бр. 99/2021 
 
Одлука о образовању Комисије за етику, Службени гласник Републике Србије бр. 
101/2021 
 
Правилник о заштити података о личности, Службени гласник Републике Србије бр. 
98/2021 
 
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Александру Ребићу, Службени гласник 
Републике Србије бр. 96/2021 
 
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке 
послове републичких органа, Здравку Курћубићу, Службени гласник Републике Србије 
бр. 99/2021 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Цириху, Швајцарска 
Конфедерација, Михајла Шаулића, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2021 



Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Вуковару, Република 
Хрватска, Милана Шапића, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2021 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Вуковару, Република 
Србија, Александра Накића, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2021 
  
Национална стратегија за процесуирање ратних злочина за период од 2021. до 2026. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2021 
 
     
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
Службени гласник Републике Србије бр. 96/2021 
 
Закон о изменама и допунама Закона о фискализацији, Службени гласник Републике 
Србије бр. 96/2021 
 
Закон о изменама и допунама Закона о Привременом регистру пунолетних држављана 
Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица 
пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник 
Републике Србије бр. 96/2021 
 
Закон о задуживању Републике Србије код OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за потребе 
финансирања Пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица–
Хоргош граница са Мађарском (Сегедин), Службени гласник Републике Србије бр. 
96/2021 
 
Закон о заштити од буке у животној средини, Службени гласник Републике Србије бр. 
96/2021 
 
Закон о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 100/2021 
 
Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за 
усклађивање послова са законом којим се уређује фискализација, Службени гласник 
Републике Србије бр. 95/2021 
  
Уредба о условима које мора да испуњава гранични прелаз у погледу просторија, 
уређаја, опреме, инфраструктуре, довољног броја запослених и других материјално-
техничких средстава неопходних за функционисање граничног прелаза, Службени 
гласник Републике Србије бр. 95/2021 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”, 
Службени гласник Републике Србије бр. 95/2021 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове, 
односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама 
изазваним елементарном непогодом у јуну 2020. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 96/2021 



Уредба о ценама услуга које врши Агенција за испитивање, жигосање и обележавање 
оружја, направа и муниције, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2021 
 
Уредба о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Царска бара”, 
Службени гласник Републике Србије бр. 96/2021 
 
Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, 
односно трогодишњег програма пословања за период 2022–2024. године јавних 
предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 
Службени гласник Републике Србије бр. 97/2021 
 
Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за заштиту животне 
средине и у сектору енергетике, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2021 
 
Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за 
обављање услуга од општег економског интереса, Службени гласник Републике Србије 
бр. 99/2021 
 
Уредба о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) 
за обављање услуга од општег економског интереса, Службени гласник Републике 
Србије бр. 99/2021 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за 
куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 102/2021 
 
Одлуке о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу 
обештећења за одузету имовину, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2021 
 
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 
2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2021 
 
Одлука о образовању Заједничке групе за унапређење услова пословања и привлачења 
нових инвестиција у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 
96/2021 
 
Одлука о изради стратешке процене утицаја Стратегије развоја енергетике Републике 
Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. године на животну средину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 97/2021 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку 
унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 98/2021 
 
Одлука о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају, Службени 
гласник Републике Србије бр. 102/2021 
   
Правилник о методологији за прорачун циља кумулативне уштеде енергије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 96/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину подношења обавештења о 
учешћу у поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку чији је исход 



закључивање уговора са органом јавне власти, Службени гласник Републике Србије бр. 
96/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о Регистру јавних функционера и 
Регистру имовине и прихода јавних функционера, Службени гласник Републике Србије 
бр. 96/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим 
питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица, Службени 
гласник Републике Србије бр. 97/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун 
пореза на добит правних лица, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2021 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима 
трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима 
осталих елемената фискалног рачуна, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2021 
 
Правилник о изменама Правилника о начину и поступку достављања података о 
издатим фискалним рачунима Пореској управи, Службени гласник Републике Србије 
бр. 99/2021 
 
Правилник о изменама Правилника о начину провере пријављених фискалних рачуна, 
Службени гласник Републике Србије бр. 99/2021 
 
Правилник о измени Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем, 
Службени гласник Републике Србије бр. 99/2021 
 
Правилник о условима за издавање одобрења за транспорт опасне робе страном авио-
превозиоцу, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2021 
 
Правилник о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма 
подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 101/2021 
 
Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривању права на кредитну 
подршку, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2021 
 
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја, 
Службени гласник Републике Србије бр. 98/2021 
 
Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Годишњег 
извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2020. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2021 
 
Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 
Фискалног савета за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2021 
 
Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Годишњег 
извештаја о раду Агенције за енергетику Републике Србије за 2020. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 97/2021 
 



Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 
Државне ревизорске институције за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије 
бр. 97/2021 
 
Закључак Владе Републике Србије о усвајању Стратешког плана за борбу против 
превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима 
Европске уније у Републици Србији за период 2021–2023. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2021 
 
Закључак Владе Републике Србије о усвајању Јединствене методологије за праћење 
фискалних ризика у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 
99/2021 
 
Стратегија за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 102/2021 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Измене и допуне Tехничких прописа који су саставни део Споразума о међународном 
друмском превозу опасне робе, aнекси А и Б „АDR 2021”, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 19/2021 
 
Измене и допуне Техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним 
железничким превозима (COTIF), које су наведене у додатку Ц – Правилник о 
међународном железничком превозу опасне робе (RID) 2021, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 20/2021  
  
  
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима у надлежности Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 43/2021 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Покрајинског буџетског фонда за заштиту 
животне средине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 43/2021 
 
 
Службени лист Града Београда 
 
Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу 
мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Београда, са јавним 
позивом, Службени лист Града Београда бр. 87/2021 
 
Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда, Службени лист Града 
Београда бр. 86/2021  
 
 
 
 
 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-
19, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2021 
 
Уредба о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 95/2021 
 
Уредба о допунама Уредбе о издавању привремене дозволе за лек – вакцине за 
имунизацију становништва против заразне болести COVID-19, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2021 
 
Уредба о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 
COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2021 
 
Уредба о изменама уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-
19, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2021 
 
Одлука о установљавању Дана родне равноправности, Службени гласник Републике 
Србије бр. 102/2021 
 
Правилник о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и 
терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 
97/2021 
 
Правилник о допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник Републике 
Србије бр. 99/2021 
 
Правилник о попуњавању радних места у Служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности, Службени гласник Републике Србије бр. 
99/2021 
 
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 
који остварују право у септембру 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
95/2021 
 
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2021 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној 
Покрајини Војводини у 2021. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 43/2021 
 



Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског завода за 
равноправност полова удружењима грађана за област равноправности полова са циљем 
унапређења родне равноправности у Аутономној Покрајини Војводини у 2021. години, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2021 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о измени Закона о музејској делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 
96/2021 
 
Одлука о утврђивању зграде Месне заједнице Бачки Јарак у Бачком Јарку за споменик 
културе, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2021 
 
Одлука о оснивању Образовно-научног центра „Ћошка – Риста Стајић”, Службени 
гласник Републике Србије бр. 96/2021 
 
Правилник о ученичким задругама, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2021 
 
Правилник о ближим условима и начину стицања виших стручних звања у архивској 
делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2021 
 
Решење о утврђивању територијално надлежних музеја, Службени гласник Републике 
Србије бр. 102/2021 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник о додели студентских стипендија за школску 2021/2022 годину, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2021 
 
Правилник о поступку за доделу признања за научну изузетност истраживачима на 
територији АП Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 43/2021 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за септембар 2021. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 97/2021 
 
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању 
потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2020 – јун 2021. године у односу 
на период јул 2019 – јун 2020. године, заокружене на две децимале, Службени гласник 
Републике Србије бр. 95/2021 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за август 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2021 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И 
ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 

2021. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                                   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. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 
2. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 
3. НАША МЕСТА: часопис за локалну самоуправу 
4. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 
5. ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ: часопис Института за новију историју Србије 
 

 
 
 

 
                      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. Платон и Цицерон: о пријатељству,  Београд, 1909. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК: СТРАТЕГИЈА ИМПЕРИЈАЛИЗМА 
Шон Стоун 
Београд: Хоплит, 2018. 

  
2. АЛХЕМИЈА РЕЧИ: ЕСЕЈИ И ГОВОРИ 2002–2013 

Адолф Мушг 
Лозница: Карпос, 2019. 

  
3. ВРЕМЕ И ИСТОРИЈА: О ПОРЕКЛУ САВРЕМЕНЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ И 

ИСТОРИЈСКИМ ПИТАЊИМА 
Ерлинг Сандму 
Лозница: Карпос, 2019. 

  
4. ШТА ЈЕ РЕТОРИКА? 

Јенс Е. Келсен 
Лозница: Карпос, 2019. 

  
5. ШТА ЈЕ АНТИКА? 

Кристине Амаду 
Лозница: Карпос, 2019. 

  
6. ИСТОРИЈА НОВОГРЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

Линос Политис 
Лозница: Карпос, 2019. 

  
7. ФРЕНСИС БЕЈКОН: УМЕЋЕ ГЛЕДАЊА 

Калам Тоубин 
Лозница: Карпос, 2019. 

  
8. ЗАШТО РАЗМИШЉАЊЕ РАСТУЖУЈЕ:  

ДЕСЕТ (МОГУЋИХ) РАЗЛОГА 
Џорџ Стајнер 
Лозница: Карпос, 2019. 

  
9. СОКРАТ, БУДА, КОНФУЦИЈЕ, ИСУС 

Карл Јасперс 
Београд: Златно руно, 2019. 

  
10. ПИТАЊЕ КРИВИЦЕ 

Карл Јасперс 
Београд: Златно руно, 2019. 

  
11. ПРОЛЕЋЕ У ТОПЧИДЕРУ 

Пеца Поповић 
Вршац: Књижевна општина Вршац, 2019. 
 

  
12. ШЕКСПИРОВЕ ПРИЧЕ 

Чарлс Лем; Мери Лем 
Београд: Књижевно друштво Котва, 2019. 
 
 

  



13. СРПСКИ РЕЧНИК СИНОНИМА 
Павле Ћосић 
Нови Сад: Прометеј; Београд: Корнет, 2018. 

  
14. ЦАР ПОРТУГАЛИЈЕ: ПРИЧА ИЗ ВЕРМЛАНДА 

Селма Лагерлеф 
Београд: McMillan, 2019. 

  
15. О ПОПУЛИСТИЧКОМ УМУ 

Ернесто Лаклау 
Нови Сад: Mediterran Publishing, 2019. 

  
16. НАША ПСИХИЈАТРИЈСКА БУДУЋНОСТ:  

ПОЛИТИКА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 
Николас Роуз 
Нови Сад: Mediterran Publishing, 2019. 

  
17. МОЈА ИНДИЈА 

Иван Брзев 
Београд: Orion аrt; Радио-телевизија Србије, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

PREPORUČUJEMO 
 
 
1. Marko Sladojević: SRBIJA I EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA / Beograd: 
Službeni glasnik, 2017. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.slglasnik.com/правна-библиотека/едиција-владавина-права/србија-и-
европски-суд-за-људска-права 
 
Evropskim sudom za ljudska prava za kršenje jednog ili više članova Кonvencije za zaštitu 
ljudskih prava i osnovnih sloboda, u ovoj knjizi detaljno je objašnjena sudska praksa i 
standardi koje primenjuje ovaj sud. 
 
Zbog toga ovo izdanje namenjeno, pre svega, državnim organima i predstavnicima pravosuđa 
(sudijama, tužiocima i advokatima), ali i studentima i široj javnosti, omogućava čitaocima da 
saznaju o stavovima Evropskog suda za ljudska prava o konkretnom pitanju u vezi s 
Кonvencijom i da se informišu i o presudi u kojoj je formulisan ovaj standard. Namera autora 
bila je da pomogne svim zainteresovanim stranama da razumeju materijalno pravo i sudsku 
praksu Evropskog suda za ljudska prava, što bi doprinelo pravilnijoj primeni Кonvencije i 
smanjenju predstavki Evropskom sudu protiv Republike Srbije. 
 
Marko Sladojević je pravni savetnik za ljudska prava, zaštitu ličnih podataka, pravo Evropske 
unije i medijsko pravo u advokatskoj kancelariji „Drolec Sladojević” iz Ljubljane. Studirao je 
na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Leidenu 
(Holandija), gde je stekao diplomu doctorandus evropskog i međunarodnog prava. 
 
Bio je angažovan u nekoliko prvostepenih i žalbenih sudskih postupaka pred Međunarodnim 
krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, uključujući suđenja Slobodanu Miloševiću i 
Radovanu Кaradžiću. Suosnivač i predsednik je „Regionalne pravne mreže” ‒ nevladine 
organizacije iz Beograda, koju čine pravni stručnjaci iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i 
Hercegovine. 
 
 
 
2. Maja Stanivuković: MEĐUNARODNA ARBITRAŽA: sa odabranim prilozima / 
Beograd: Službeni glasnik, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.slglasnik.com/правна-библиотека/едиција-владавина-права/међународна-
арбитража 
 

Izborom tema i kvalitetom njihove naučne obrade i prezentacije, ova edicija skreće pažnju na 
najvažnija pravna pitanja i probleme iz oblasti pravnih nauka. U skladu s njenim nazivom 
objavljujujemo dela iz oblasti teorije prava, filozofije prava i uporednog prava koja doprinose 
unapređivanju naše pravne i političke kulture. Njen cilj je da se pravničkoj i široj javnosti 
približe stavovi i rezultati istraživanja savremenih teoretičara i istraživača u pravnoj nauci. 
Svrha ove edicije jeste i upoznavanje sa stranim pravnim sistemima, posebno iz područja 
Evropske unije. 



 

Osim uvodne studije o međunarodnoj arbitraži, knjiga sadrži najvažnije međunarodne ugovore 
i pravilnike o arbitraži. Ovo delo je korisno ne samo za proučavanje međunarodne arbitraže 
nego i za praktičnu upotrebu, jer se po prvi put na jednom mestu nalaze svi važniji izvori 
prava o arbitraži koji se u praksi koriste prilikom rešavanje sporova u kojima učestvuju 
domaće stranke. 

 

3. Nikolas Rouz: NAŠA PSIHIJATRIJSKA BUDUĆNOST: politika mentalnog zdravlja / 
Novi Sad: Mediterran Publishing, 2019. 
 
Preuzeto sa sajta: 
https://mediterran.rs/knjige/nikolas-rouz-nasa-psihijatrijska-buducnost/ 
 
Ovo je knjiga o psihijatriji, o njenoj ulozi koju je dobila u životima toliko mnogo nas širom 
sveta i izazovnim pitanjima koje sveprisutnost psihijatrije nameće u vezi sa mentalnim 
problemima, obećanjima i moći psihijatara i samom normalnošću. Zašto je u središtu pažnje 
psihijatrija, a ne mentalno zdravlje ili mentalna bolest? Zapravo, naravno, to dvoje su 
neodvojivi jedno od drugog: sama ideja o ludilu, maniji, melanholiji i mnogome drugom kao 
bolestima, jeste u velikoj meri, funkcija istorije i realnosti psihijatrije, jer je oblikovala način 
na koji smo saznali o ovim stanjima, na koji o njima govorimo i na koji pokušavamo da ih 
rešimo. Razmišljanje o mentalnoj bolesti ili čak, da upotrebimo frazu koja je postala 
uobičajena, „problemima sa mentalnim zdravljem” nas tako, neizbežno dovodi u vezu sa 
psihijatrijom. Upravo je taj odnos, naš odnos prema psihijatriji, u središtu pažnje ove knjige. 
Ali šta je psihijatrija? Ovo se čini kao jednostavno pitanje – rečnik nam kaže da je psihijatrija 
grana medicine koja se bavi uzrocima, dijagnozom, lečenjem i prevencijom mentalnih bolesti. 
Čak i ako samo na trenutak razmislimo, jasno nam je da je psihijatrija, čak i u ovom 
jednostavnom smislu, vrlo posebna „grana medicine” naročito zbog toga što se čini da je ona 
postala deo života gotovo svih onih koji žive u naprednim liberalnim demokratijama i sve više 
onih koji žive u razvijajućem svetu. Stoga, počnimo tako što ćemo istražiti „teritoriju” 
današnje psihijatrije. Utisak da su naši svakodnevni životi sve više isprepleteni sa psihijatrijom 
postaje čak i jači ako prihvatimo opis domena psihijatrije koji danas koristi Svetska 
zdravstvena organizacija i mnoge druge organizacije… 
 
 
 
4. Ernesto Laklau: O POPULISTIČKOM UMU / Novi Sad: Mediterran Publishing, 2019. 
 
Preuzeto sa sajta: https://mediterran.rs/knjige/ernesto-laklau-o-populistickom-umu/ 
 

Glavna tema kojom ću se baviti u ovoj knjizi jeste priroda i logika formiranja kolektivnih 
identiteta. Moj pristup je u potpunosti izrastao iz suštinskog nezadovoljstva u vezi sa 
sociološkim perspektivama koje su uzimale masu za osnovnu jedinicu sociološke analize, ili 
su pak pokušavale da je nadiđu, smeštajući je unutar širih funkcionalističkih ili 
strukturalističkih paradigmi. Logika na koju se oslanjaju takvi tipovi društvenog 
funkcionisanja je, po mom mišljenju, previše jednostavna i uniformna da bi mogla da obuhvati 
svu raznolikost pokreta koji su uključeni u konstruisanje identiteta. Osim toga, metodološki 
individualizam u bilo kojoj varijanti – uključujući tu i racionalni izbor – ne obezbeđuje bilo 
kakvu alternativu za onu vrstu paradigme koju ja pokušavam da osporim. Put koji pokušavam 
da sledim račva se u dva pravca. Prvi bi bio pokušaj da se razbije jedinstvo grupe u manje 



celine koje smo nazvali zahtevi: po mom mišljenju, jedinstvo mase je rezultat artikulacije 
zahteva. Ova artikulacija, međutim, ne korespondira sa stabilnom i pozitivnom konfiguracijom 
koja bi se mogla razumeti kao jedinstvena celina: sasvim suprotno, budući da je u prirodi svih 
zahteva da polažu pravo na određen utvrđeni poredak, ona stoji u specifičnom odnosu sa tim 
poretkom, nalazeći se istovremeno i u njemu i izvan njega. Pošto takav poredak ne može u 
potpunosti da apsorbuje zahtev, on se ne može konstituisati kao koherentan totalitet; međutim, 
zahtevu je neophodna neka vrsta totalizacije kako bi se mogao iskristalizovati u oblik koji se 
kao takav da upisati u „sistem”. Svi ti ambivalentni i kontradiktorni pokreti svode se na 
različite oblike artikulacije između logike razlike (difference) i logike ekvivalencije 
(equivalence)… 

 

Ernesto Laklau 

 

 

5. Česlav Miloš: ZAPISI NA SALVETI: odabrani eseji / Beograd: Laguna, 2018. 
 
Preuzeto sa sajta: 
https://www.laguna.rs/n4207_knjiga_zapisi_na_salveti_laguna.html 

 

Već je ogled o staljinističkom sistemu i totalitarnoj svesti Zarobljeni um potvrdio Česlava 
Miloša kao mislioca koji je, po sopstvenim rečima, u esejima iznosio ono što nije mogao u 
poeziji. Njegovi pozni eseji objedinjeni u ovom izdanju pod naslovom Zapisi na salveti, 
nastali u poslednjoj deceniji XX veka, po prvi put se objavljuju na srpskom jeziku. 

 
U izboru i prevodu Ljubice Rosić, ove eseje povezuje kritički odnos prema civilizaciji s kraja 
veka, prema njenoj površnosti i lažnim vrednostima, pružajući čitaocu jasno komponovanu i 
celovitu knjigu. Pored promišljanja nemoralnosti umetnosti, značaja poljske poezije, statusa 
savremenih emigranata, čiju je sudbinu i sam podelio, ovde nalazimo i Miloševe uspomene, 
portrete prijatelja i poznanika (Kami, Brodski, Kolakovski), poznatih pesnika i prozaista 
(Dostojevski, Ruževič, Šimborska, Gombrovič, Vitkjevič), pa i pisaca sa čijim se pogledima 
nije slagao (Larkin), pronalazeći u njihovom delu ono što najviše intrigira današnjeg čitaoca. 

 
Jedan od poslednjih u ovom izboru, esej „Sreća” predstavlja Miloševo zaveštanje o mirenju sa 
svetom. Pesnik-mudrac, koji je nadživeo većinu svojih vršnjaka, za vreme posete rodnoj 
Litvaniji opet postaje dečak. „Gledao sam livadu. Naglo sam postao svestan da sam za vreme 
svojih dugogodišnjih lutanja uzalud tražio tu kompoziciju lišća i cveća, kakvu sam ovde našao, 
i da sam uvek sanjao o povratku. Ili, tačnije, razumeo sam to tek kad me je preplavio veliki 
talas osećanja, koji mogu da nazovem samo jednom rečju – sreća.” 

 

 

 



6. Olga Tokarčuk: BEGUNI / Beograd: Paideia, 2019. 
 
Preuzeto sa sajta: 
https://www.delfi.rs/knjige/152659_beguni_knjiga_delfi_knjizare.html 
 

Olga Tokarčuk je dvostruka dobitnica nagrade „Nike”, najvećeg priznanja koje se dodeljuje 
poljskim piscima: 2008. za roman Beguni i 2015. za svoje monumentalno delo Knjige 
Jakovljeve. Dobitnica je i međunarodnih priznanja, kao što su nemačka „Brückpreis”, 
slovenačka „Vilenica”, švedska „Kulturhuset Stadsteatern”. Vrhunac njene književne karijere 
predstavljaju dva priznanja: britanska nagrada „Man Booker” 2018. za roman Beguni, i 
Nobelova nagrada za 2018. (koja joj se uručuje naknadno 2019, iz razloga vanknjiževne 
prirode). 

 
Roman Beguni predstavlja književnu monografiju pojave dinamičnosti, pokreta, putničkog 
nemira. Svet savremenih Beguna svet je permanentnih putnika koji imaju svoje proizvode, 
putničku kozmetiku, sopstveni jezik: prost, funkcionalizovani engleski, pa i svoju, putničku 
psihologiju. Isprekidan i ustreptali savremeni svet reanimirao je u čoveku atavistički, 
nomadski poriv koji se utažuje u putovanjima – kretanje, premeštanje, otkrivanje novih 
prostora omogućavaju svojevrsno zavirivanje pod postavu sveta, odškrinuti rub zastora 
nepoznatog i neizrecivog. 
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