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Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
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Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
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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 
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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Колумбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Вашингтону, Марка Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Указ о додели одликовања, Ордена српске заставе другог степена, за нарочите заслуге у 

развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између 

Републике Србије и Сједињених Америчких Држава, Стивену Е. Стајверсу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 60/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Сент Винсенту и Гренадинима, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Вашингтону, Марка Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2021 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Колумбији, са седиштем у Вашингтону, Ђерђа Матковића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Барбадосу, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону, Марка 

Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2021 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2021 

 

Закон о националној бази података за спречавање и борбу против тероризма, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Уредба о условима за формирање, просторни размештај, коришћење и обнављање 

ратних материјалних резерви за производњу наоружања и војне опреме, Службени 

гласник Републике Србије бр. 56/2021 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције, 

Службени гласник Републике Србије бр. 60/2021 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о начину обучавања и категоријама грађана које за 

потребе одбране земље обучава Министарство одбране, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2021 

 

Одлука о поновном отварању Амбасаде Републике Србије у Републици Чиле, Службени 

гласник Републике Србије бр. 56/2021 

 

Одлука о отварању Канцеларије у Валети Амбасаде Републике Србије у Риму, 

Службени гласник Републике Србије бр. 56/2021 

 

Одлука о образовању Савета за реформу јавне управе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 56/2021 

 

Одлука о прихватању Предлога за промену Устава Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 58/2021 



Одлука о образовању Радне групе за припрему Предлога стратегије заштите података о 

личности са Акционим планом, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

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

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Одлука о оснивању центара за азил, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 363. тачка 

5) и члана 366. Законика о кривичном поступку (Службени гласник РС, број 72/2011), 

нису у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Одлука о прихватању Извештаја о раду Канцеларије за Косово и Метохију (у периоду 

од маја 2019. године до јуна 2021. године), Службени гласник Републике Србије бр. 

63/2021 

 

Одлука о прихватању Извештаја о преговарачком процесу са Привременим 

институцијама самоуправе у Приштини од маја 2019. до 15. јуна 2021. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2021 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Ломеу, Република Того, Службени 

гласник Републике Србије бр. 64/2021 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове, Милана Крстића, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове 

републичких органа, Милана Крстића, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Ане Пантелић, Службени гласник Републике Србије бр. 

59/2021 

 

Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове 

републичких органа, Ане Пантелић, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

Комисије за контролу државне помоћи за 2020. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 59/2021 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању о политичким консултацијама између Министарства 

спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова, афричке сарадње 

и дијаспоре Краљевине Марока, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 11/2021 

 

Обавештење о престанку важења Споразума између Савета министара Србије и Црне 

Горе и Владе Републике Чешке коју заступа Министарство одбране Чешке Републике о 

сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 11/2021 

 



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

Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 11/2021 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 26/2021 

     

 

              

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за 

измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о 

дугорочном кредиту ради гасификације Борског и Зајечарског округа и изградњу 

разводног гасовода Параћин–Бољевац–Рготина–Неготин–Прахово, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2021 

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за 

измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о 

дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац–Врање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за 

измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о 

кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода 

Београд–Ваљево–Лозница, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021 

  

Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2021. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2021 

 

Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења 

организованог туристичког промета на територији Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о организацији и начину обављања послова 

централизованих јавних набавки на републичком нивоу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 59/2021 

 

Уредба о измени Уредбе о платама полицијских службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2021 

 

Уредба о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за истраживање, 

развој и унапређење производа и инфраструктуре неопходне за борбу против заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 



Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и 

реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2021 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке раду регионалних иновационих стартап и 

смарт сити центара за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Уредба о допунама Уредбе о обављању послова са финансијским дериватима у циљу 

управљања јавним дугом Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

62/2021 

 

Уредба о допуни Уредбе о основном коефицијенту плате према чину и дужности, 

односно задацима и пословима које професионални припадник Војске Србије обавља за 

време службе у иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће 

са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 64/2021 

 

Уредба о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које 

реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице 

локалне самоуправе из четврте групе) у 2021. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 64/2021 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју у 2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2021 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Борба против рака”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 64/2021 

 

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Националног савета за опоравак и развој туризма 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2021 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана 

подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала 

јадарита „Јадар” на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2021 

 

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење 

оквирног документа за издавање зелених обвезница Републике Србије на међународном 

финансијском тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Одлука о изменама Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о извештавању банака, Службени гласник Републике Србије 

бр. 59/2021 

 

Одлука о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о 

управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2021 



Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код 

дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара 

за прерачунавање динарских износа такси у девизе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2021 

 

Одлука о установљавању Портала „еКонсултације”, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2021 

 

Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за 

отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или 

без накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку 

унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 63/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских 

испостава, одсека и царинских реферата, Службени гласник Републике Србије бр. 

64/2021 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене експлоатације злата на 

истражном простору „Потај Чука – Тисница”, Службени гласник Републике Србије бр. 

64/2021 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња 

београдског метроа”, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2021 

 

Одлука о спровођењу одредаба Закона о дигиталној имовини које се односе на 

одобрење белог папира при издавању виртуелних валута, Службени гласник Републике 

Србије бр. 64/2021 

 

Одлука о спречавању злоупотреба на тржишту виртуелних валута, Службени гласник 

Републике Србије бр. 64/2021 

 

Исправка Одлуке о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката 

банке о управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака, Службени 

гласник Републике Србије бр. 60/2021  

 

Исправка Одлуке о измени Одлуке о извештавању банака, Службени гласник Републике 

Србије бр. 60/2021  

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних 

резерви нафте и деривата нафте за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 55/2021 

 

Правилник о бродарским књижицама, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини годишњег 

извештаја о додељеној државној помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 

60/2021  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном информисању, 

Службени гласник Републике Србије бр. 61/2021 



Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини регистра туризма и 

документацији потребној за регистрацију и евиденцију, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2021 

 

Правилник о условима у погледу просторија, одговарајуће опреме и стручне 

оспособљености запослених за обављање послова периодичног прегледа уређаја за 

примену средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2021 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског 

порекла и хране за животиње која се увози за 2021. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2021 

 

Правилник о изменама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2021 

 

Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност, Службени гласник 

Републике Србије бр. 64/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних 

возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 64/2021 

 

Правилник о изменама и допунама правилника о Регистру квалификованих средстава за 

креирање електронских потписа и електронских печата, Службени гласник Републике 

Србије бр. 64/2021 

 

Правилник о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2021 

 

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

попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 66/2021 

 

Правилник о начину и поступку издавања међународне потврде (сертификата) о 

безбедности хране која се извози, као и евиденцији о издатим потврдама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 66/2021 

 

Правилник о изгледу и садржини знака забране продаје и служења алкохолних пића 

деци или малолетницима и знака штетности прекомерне употребе алкохолних пића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 66/2021 

 

Правилник о организацији и начину рада ватрогасно-спасилачких јединица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 66/2021 

 

Упутство о измени Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања 

платног промета са иностранством, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2021 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. 

јануара 2020. до 31. децембра 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

59/2021 

 



Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о 

спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2020. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Годишњег 

извештаја Комисије за хартије од вредности за 2020. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2021 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника 

аутобусима (Interbus споразум) и Одлуке бр. 1/2011 Заједничког одбора основаног 

Interbus споразумом о међународном повременом превозу путника аутобусима, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2021 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Одлуке Мешовитог комитета између држава 

EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној 

трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2021 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о подстицању инвестиција између 

Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2021 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Одлуке Заједничког комитета Споразума о 

слободној трговини у Централној Европи 2006 број 1/2020 о олакшавању трговине 

воћем и поврћем, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

11/2021 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине 

за 2021. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2021 

 

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине 

Војводине за 2020. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2021 

 

Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине 

за 2021. годину за унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2021 

 

Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију 

постојећих на територији АП Војводине за 2021. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 26/2021 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 39/2021 

 



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 2021. години, Службени лист Града Београда бр. 39/2021 

 

Одлука о задужењу града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода 

за пројекат термалне рехабилитације јавних зграда – унапређење енергетске 

ефикасности у граду Београду, Службени лист Града Београда бр. 39/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 39/2021 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 66/2021 

 

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

државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2021 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2021  

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о Плану мреже здравствених установа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2021 

 

 

Одлука о образовању Комисије за борбу против HIV/AIDS-а и туберкулозе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о одређивању посебних мера заштите становништва 

од заразне болести COVID-19 на територији града Београда, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2021 

 

Одлука о образовању Координационог тела за унапређење положаја и социјално 

укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Правилник о измени Правилника о утврђивању статуса производа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 58/2021 



Правилник о изменама и допунама Правилника о регистрацији медицинског средства, 

Службени гласник Републике Србије бр. 58/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о производњи медицинских средстава, 

Службени гласник Републике Србије бр. 58/2021 

 

Правилник о допунама Правилника о увозу медицинских средстава која нису 

регистрована, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2021 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о праћењу медицинских средстава на 

тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2021  

 

Правилник о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских и здравствених 

услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, 

Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о легитимацији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2021 

 

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

средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 

60/2021  

 

Упутство о допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију 

лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19, 

Службени гласник Републике Србије бр. 57/2021 

 

Упутство о допунама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику 

Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2021  

 

 

Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе 

из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 64/2021 

 

Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе 

из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 66/2021 

 

Наредба о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне 

епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2021  

 

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и 

отвореном простору, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2021  

 

Наредба о изменама и допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима 

за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2021  

 



Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у мају 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

56/2021  

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за културу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању Парног купатила браће Крсмановића у Београду 

за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 

 

Одлука о утврђивању мера заштите, граница заштићене околине и мера заштићене 

околине просторне културно-историјске целине Старо језгро Зрењанина у Зрењанину, 

непокретног културног добра од великог значаја, Службени гласник Републике Србије 

бр. 63/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за сарадњу са Међународном 

организацијом Франкофоније, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2021 

 

Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и 

интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија 

за школску 2021/2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021 

 

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

Србије бр. 62/2021 

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2021 

 

Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2030. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2021 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о броју и 

просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2021 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и 

интереси грађана у области спорта у граду Београду, Службени лист Града Београда бр. 

35/2021 

 

 

 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за мај 2021. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 59/2021 

 

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

запосленом за април 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2021 

 

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021 
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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.  Питање реформе казненог права, Београд, 1907. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ХЕЛЕНСКЕ ВИЗИЈЕ БЕСМРТНОСТИ 

Феликс Равенсон 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

2. ЈЕСМО ЛИ ЧУДОВИШТА 

Филип Давид 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

3. ВЕЛИКИ ИНКВИЗИТОР: ПАРАБОЛА 

Фјодор Достојевски 

Београд: Службени гласник, 2016. 

  

4. ИЗМЕЂУ ХЕРМЕСА И ХРИСТА:  

СРЕДЊИ ПУТ КОРНЕЛИЈА АГРИПЕ 

Ноел Путник 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

5. ЕНГЛЕСКО-РУСКО-СРПСКИ ПОСЛОВНИ РЕЧНИК =  

ENGLISH-RUSSIAN-SERBIAN BUSINESS DICTIONARY 

Мирослава Цвејић 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

6. СРПСКО-ЕНГЛЕСКО-РУСКИ ПОСЛОВНИ РЕЧНИК =  

SERBIAN-ENGLISH-RUSSIAN BUSINESS DICTIONARY 

Мирослава Цвејић 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

7. ПИСМО ВРХОВНОЈ ВЛАСТИ И ДРУГИ КРАЋИ СПИСИ 

Михаил Булгаков 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

8. АНА ИН СИЛАЗИ У ДОЊИ СВЕТ 

Олга Токарчук 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

9. НЕСВЕСНО КЊИЖЕВНОСТИ 

Радоман Кордић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

10. ЧУБУРЦИ КРСТАШИ 

Радослав Вујадиновић 

Београд: Службени гласник, 2020. 

  

11. САНКТ ПЕТЕРБУРГ НОАР 

Београд: Службени гласник, 2019. 

  

12. КАО СВЕСТ УПРЕГНУТА У ТЕЛО:  

ДНЕВНИЦИ И БЕЛЕШКЕ: 1964–1980 

Сузан Сонтаг 

Београд: Службени гласник, 2020. 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Aleksandra Ilić: MEDIJI, KRIMINALITET I SUDOVI / Beograd: Službeni glasnik; 

Fakultet bezbednosti, Univerzitet, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/правна-библиотека/едиција-владавина-права/медији-

криминалитет-и-судови 

 

U ovoj knjizi istražen je odnos medija i kriminaliteta. U okviru ovog odnosa prožimaju se 

različiti interesi, unutar pravnog okvira koji jemči važne slobode i prava, kao što su pravo na 

slobodu izražavanja, pravo na pravično suđenje (pretpostavka nevinosti) i pravo na privatnost. 

Autorka je analizirala, u okviru medijske konstrukcije kriminaliteta, različita teorijska 

polazišta o pomenutom međuodnosu. S obzirom na to da medijska slika kriminaliteta 

predstavlja kombinaciju stvarnosti i fikcije, razmotreni su mehanizmi nastanka vesti o 

kriminalitetu i njene karakteristike kako bi medijska slika bila očišćena od slojeva koji 

skrivaju prava značenja poruka koje se upućuju javnosti. S druge strane, medijsko izveštavanje 

o krivičnim događajima može ometati pravilno funkcionisanje sistema krivičnog pravosuđa. 

To je jedan od najvažnijih razloga zbog kojeg su analizirane posledice neodgovarajuće 

medijske slike, poput povrede pretpostavke nevinosti, čime se dovodi u pitanje ostvarivanje 

prava na pravično vođenje krivičnog postupka. Pri tome, pažnja je posvećena važnosti 

novinarskog poziva u savremenom društvu i značaju prava na slobodu izveštavanja za 

vladavinu prava, pa je u ovoj monografiji analizirana neophodnost pronalaženja odgovarajuće 

srazmere između pomenutih zahteva. 

 

 

 

2. Predrag Dimitrijević; Zoran Lončar; Dejan Vučetić: PRAVO LOKALNE 

SAMOUPRAVE / Beograd: Službeni glasnik, 2020. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.knjizara.com/Pravo-lokalne-samouprave-Predrag-Dimitrijevic-

Zoran-Loncar-Dejan-Vucetic-157874 

 

U ovom izdanju ukazano je na osnovna i otvorena pitanja lokalne samouprave i njeno aktuelno 

stanje u Srbiji s osvrtom na različita uporedna iskustva. Lokalna samouprava posmatra se ne 

samo kao normativni fenomen već i ekonomski, politički, nacionalni i kulturni proces. Ona 

nije samo lokalna vlast, nego je lokalno društvo i zajednica bliskih ljudi, živ organizam u kojoj 

postoji napetost normativne nesavršenosti, ograničenja realnih procesa ljudi, ekonomske 

logike, politike i državne moći, pokazatelj kvaliteta razvitka demokratije i zrelosti svakog 

društva. 

Sadržina knjige je usklađena s nastavnim planom na predmetima Pravo lokalne samouprave, 

odnosno Lokalna samouprava, koji su deo nastavnih programa na osnovnim, master i 

doktorskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. 

 

 

 

 

 



3. Laura Sintija Černjauskajte: DISANJE U MERMER / Beograd: Štrik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://strik.rs/knjige/disanje-u-mermer/ 

 

Kada Izabela odluči da usvoji problematičnog šestogodišnjeg Ilju iz sirotišta, počinje da se 

odmotava klupko nesrećnih događaja iz prošlosti kao nagoveštaj tragedije koja tek predstoji. 

Litvanska autorka Laura Sintija Černjauskajte piše o temama u kojima će se savremeni čovek 

lako pronaći, o težnji za ljubavlju, samoći, izazovima koje nosi majčinstvo, osveti i oprostu. 

Ispričan tonom u kojem se smenjuju čežnja, strah, čak i horor, roman Disanje u mermer 

predstavlja studiju mračne strane ljudske duše i prava je knjiga za ljubitelje psihološkog 

trilera. 

 

4. Zigfrid Unzeld: AUTOR I NJEGOV IZDAVAČ / Beograd: Ultimatum.rs, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/80813_autor_&_izdavac_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Jedna od onih knjiga koje čitaoca osvajaju na mah: čovek Unzeld osvaja na juriš, izdavač i 

prijatelj poznatih pisaca. Svako od poglavlja čita se kao krimi-roman, približavajući, pre svega 

stilom i jezikom, svoje esejističko kazivanje slikama koje nalazimo u najboljoj prozi, 

zanimljivoj i uzbudljivoj. U knjizi se razotkrivaju emotivni odnosi između autora i njegovog 

izdavača: kao ispovest i više od toga. Ono što autori i svojim najintimnijim prijateljima ne bi 

nikada poverili, nalazi se u ovoj knjizi, iskreno, bez maske i emotivno, uz pikantne detalje... 

Knjiga koja je prevedena na sve svetske jezike pleni svojom tematikom i još više svojom 

ekskluzivnošću. 

 

5. Jozef fon Ajhendorf: IZ ŽIVOTA JEDNE DANGUBE / Beograd: ultimatum.rs, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://delfi.rs/knjige/146996_iz_zivota_jedne_dangube_roman_knjiga_delfi_knjizare.html 

Zašto povremeno ne biti danguba i živeti dane onako kako dolaze, uživati u lepoti sveta? To je 

ono o čemu govori Ajhendorfov roman: da nije uvek najvažnije biti brži i uspešniji, da time ne 

živimo ispunjen i čoveka vredan život. 

 

„Ajhendorfov nesvesno osveženi romantizam vodi nas do na sam preg moderne.” 

Teodor Adorno 

 

„Roman Iz života jedne dangube spada u sto najvažnijih književnih dela svih vremena.” 

 

 Die Zeit 



6. Hušang Moradi Kermani: MADŽIDOVE PRIČE / Beograd: Službeni glasnik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/маџидове-приче 

 

Hušang Moradi Кermani je istaknuti iranski pisac za decu i mlade, a u Iranu je 2005. izabran i 

za „ličnost svih vremena” u oblasti literature za decu i omladinu. Madžidove priče, knjiga o 

odrastanju i doživljajima dečaka Madžida, najpopularnija je knjiga za tinejdžere u Iranu u 

poslednjih nekoliko decenija. 

Madžid je naizgled sasvim običan dečak, u životu koji se pred njim otvara kao kovčeg tajni. U 

svakodnevnim doživljajima i u odnosima s ljudima oko sebe, dečak otkriva svet i sebe u 

velikom svetu, prolazeći kroz iskušenja siromaštva, spoznajući ponos i obavezu poštovanja, 

ljubav i setu... i sve drugo što život čini uzvišenim, a odrastanje bolnim. 

 

 

 

7. Veselin Cerović: TAJNA BEOGRADSKE MADONE – TESTAMENT LEPOTE 

LEONARDA DA VINČIJA / Beograd: Službeni glasnik, 2020. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.politika.rs/scc/clanak/476880/Tajna-skrivena-ispod-bronze 

 

Тајна скривена испод бронзе 

Чистећи барељеф са ликом Даме у бидермајер раму, аутор књиге Тајна београдске 

Мадоне – тестамент лепоте Леонарда да Винчија, открио  иницијале који би могли да 

укажу на великог уметника 

 

 

Интригантна књига Тајна београдске Мадоне – тестамент лепоте Леонарда да 

Винчија (2020), Веселинa Церовићa, објављена је у издању „Службеног гласника”. 

Аутор је у разговору за наш лист испричао да је почетком 1971. године у Београду, у 

салону једне старе београдске даме открио барељеф који је њен животни сапутник, 

српски дипломата, донео двадесетих година прошлог века из Рима. Задивљен лепотом 

Даме коју му је показала госпођа Ана, на њеном лицу и наличју није могао да уочи 

ниједан знак, нити једно слово које би указивало на аутора овог дела. Профил Даме 

налазио се у барокном раму. Све је било загонетно. 

„Мадона са полуотвореним очима и загонетним погледом који се вечно памти, освојила 

је потпуни мир у салону у коме се налазила. На њеном попрсју звезде су нашле своје 

небо. Остварена је савршена хармонија. Уста су јој благо отворена, а на њеним 

божанственим уснама, трепере последње неизговорене речи тајанствене Даме. Бујна 

коса са увојцима спушта се низ њено лице и потиљак”, утисци су аутора књиге о овом 

делу. 

Приликом поновног сусрета са Мадоном, писац ове књиге, како нам је сам испричао, 

приметио је да је барељеф покривен бојом бронзе која скрива вероватно њене тајне. 

Госпођа која му је дело показала, дозволила му је да очисти боју са лица Мадоне. 

Аутор књиге пише: „Када сам почео да чистим боју са лица Мадоне, помислио сам да је 

ово сусрет са Богом, а не са вајаром кога тражим. На врху чела, назирао се блед и 

нејасан профил младог човека дуге косе и браде. Опрезно сам уклањао боју и први 

утисак је изазивао сумњу да је у питању лик Христа. Увеличавајућим стаклом јасније су 

се виделе црте лица и профил који подсећа на богочовека. Био је неприметан, скоро 



покривен коврџавом косом, оивичен траком светице. Чистећи тај део, открио сам 

урезану годину 1491. и иницијале ЛВ, који су се налазили поред малог профила. 

Препознао сам, већ познате Леонардове иницијале. Сумња у имагинацију подстакла ме 

је да увеличавајућим стаклом проверим урезане иницијале, годину и непознати, сасвим 

приметан профил младог Леонарда из Милана.” 

Веселин Церовић се питао да ли је на прагу великог открића. У договору са власником 

овог вајарског дела, контактирао је са академиком Дејаном Медаковићем, историчарем 

уметности и некадашњим кустосом Музеја Кнеза Павла, који је изашао у сусрет молби 

да погледа откривено уметничко дело, скривене иницијале и мали профил поред њих. 

Пошто је погледао Мадону, господин Медаковић је изнео своје запажање да је у питању 

ренесанса, да је извајана вероватно дворска племкиња као модел за свету Цецилију. 

Такође је потврдио да је Леонардо остављао на својим делима иницијале ЛВ и Л, те да 

је на малом профилу уочио да је то лик Леонарда из млађих година. Видео је и 

стилизовано грчко слово „л” на профилу Даме коју прате алхемијски симболи. 

Предложио је да се изврши комплексна анализа овог, по његовом мишљењу, 

мистериозног дела. Истакао је да ту анализу могу, за овакво вајарско дело, дати само 

велики италијански стручњаци за ренесансно вајарство. Сматрао је да би требало 

извршити хемијску анализу лака који је приметан на лицу Даме, а са којим је вајар 

премазао њено лице како би га заштитио. Велики познаваоци Леонарда, по мишљењу 

академика Медаковића, требало би да упореде лепоту извајане Даме са осталим 

мадонама које је сликао, а које су сачуване по светским музејима. Апострофирао је 

лепоту лица, усана, линију чела, контуре носа и дубину и лепоту загонетног погледа на 

извајаној Мадони. Анализа овог уметничког дела и његова ауторизација одложена је 

зато што власник Мадоне није располагао потребним средствима за такву сложену 

експертизу. 

Да се не би изгубио траг откривеног дела, Веселин Церовић је одлучио да на основу 

сачуваних записа дипломате, који је донео ово дело двадесетих година из Италије, 

разговора са госпођом Аном и мишљења господина Медаковића, напише ову 

занимљиву књигу у којој је објавио своје откриће и изнео своје претпоставке да верује 

да је открио Леонардове кодове на лицу загонетне сребрне Мадоне. У својој објављеној 

књизи изнео је детаље због којих претпоставља да је открио скривене Да Винчије 

симболе и иницијале на лицу племкиње извајане као света Цецилија која је живот дала у 

Старом Риму за Христа и његово учење. 

Ако ове претпоставке потврде велики познаваоци ренесансног вајарства, било би то 

сензационално откриће. 
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Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

5. ПОСЛЕДЊА ПРИЛИКА 
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Београд: Лагуна, 2020. 
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Хавијер Боск 
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Београд: Booka, 2019. 
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