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БРОЈ 1 

2022.  



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) 
                             
Технички уредник: Јелена Васиљевић, орг. пријема и евиденције захтева корисника 
                                     Јеленa Катана, документалиста за електронске каталоге и библиотечку                    

базу података 
Сарадници:  Смиљана Павков, документалиста система базе података 

             Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
            Лепосава Милановић, документалиста за израду документационог фонда  

                         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 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 

у Републици Чад, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Триполију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2022 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Чад, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Киншаси, 

Службени гласник Републике Србије бр. 7/2022 

 

Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја гласача у Републици Србији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 5/2022 

 

Одлука о одређивању начина на који ће гласачи са територије Аутономне Покрајине 

Косово и Метохија моћи да остваре своје право изјашњавања на републичком 

референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, расписаном 

за 16. јануар 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2022 

 

Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног 

листа за проверу исправности гласачке кутије за поновно гласање на републичком 

референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2022 

 

Исправка Одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, 

Службени гласник Републике Србије бр. 9/2022 

 

Одлука о изменама и допунама Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за 

период 2021-2030. године и Акционог плана за период 2021-2025. године, Службени 

гласник Републике Србије, бр. 9/2022 

 

Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног 

листа за проверу исправности гласачке кутије за поновно гласање на републичком 

референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 11/2022 

 

Правилник о службеној легитимацији Заштитника грађана и његових заменика, 

Службени гласник Републике Србије бр. 3/2022 

 

Решење о спровођењу поновног гласања на гласачким местима за која је констатовано 

да се не могу утврдити резултати гласања и на којима је поништено гласање на 

републичком референдуму одржаном 16. јануара 2022. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2022 

 

Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновно гласање на републичком 

референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2022  

 

Решење о спровођењу поновног гласања на гласачком месту на којем је поништено 

гласање на републичком референдуму одржаном 16. јануара 2022. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 11/2022 



Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновно гласање на републичком 

референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 11/2022 

 

Закључак о именовању саветника Републике Србије у оквиру канцеларије Конституенце 

Швајцарске у Европској банци за обнову и развој (ЕВРД) у Лондону, Уједињено 

Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, Службени гласник Републике Србије 

бр. 10/2022 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 123/2021 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима 

се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 

2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску 

подршку за почетнике у пословању у 2022. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 4/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску 

подршку за жене предузетнице и младе у 2022. години бр. 4/2022 

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

предузећа и предузетнике у 2022. години који се реализује преко акредитованих 

регионалних развојних агенција, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2022. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке раду регионалних иновационих стартап и 

смарт сити центара за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица 

локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2022. годину,  Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке унапређењу иновационих капацитета на 

територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за 2022. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 



Уредба о престанку важења Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне 

намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2022 

 

Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног 

информисања, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и 

иновационог предузетништва за 2022. годину,  Службени гласник Републике Србије бр. 

9/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог 

предузетништва за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће 

са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева 

за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2022. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно 

развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2022. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 9/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности 

неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у 

једницама локалне самоуправе за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

9/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и 

друге програме интеграције избеглица у 2022. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 9/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање 

манифестације под називом „Михољски сусрети села“ за 2022. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 9/2022 

 

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

у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним 

агенцијама у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 

 

Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске 

ефикасности у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 

 

Уредба о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 

 

Уредба о спајању организованих дан унапред и унутардневних тржишта електричне 

енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 



Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске 

царинске организације, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2022 

 

Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2022. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 

Одлука о допуни Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за 

које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 

Одлука о образовању Савета за квалитет, Службени гласник Републике Србије бр. 

4/2022 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за 

креирање и спровођење оперативног плана за приступачност за период од 2020. до 2024. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 

Одлука о допунама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену 

робу, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2022 

 

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 

2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2022 

 

Одлука о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду 

разлике у цени гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне 

намене за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на 

територији јединица локалних самоуправа Пожега, Ужице и Ариље на животну 

средину, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 

    

Правилник о условима које треба да испуњава комунални милиционар да би могао да 

врши послове мерења буке пореклом из угоститељских објеката, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2022 

 

Правилник о начину пријаве држављана Републике Србије од 16 до 29 година за 

добијање новчане помоћи, начину исплате новчане помоћи и подношења рекламација, 

Службени гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава у 

оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду, Службени гласник Републике Србије 

бр. 4/2022 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени гласник 

Републике Србије бр. 10/2022 

 

Правилник о допуни 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. 10/2022 

 



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

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 10/2022 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције 

у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Службени гласник Републике Србије 

бр. 10/2022 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за 

диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 10/2022 

 

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. 10/2022 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције за 

унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре, Службени гласник Републике 

Србије бр. 10/2022 

 

Правилник о измени Правилника о водним путевима, лукама и пристаништима на 

којима је пилотажа обавезна за пловила одређене врсте и величине,  Службени гласник 

Републике Србије бр. 10/2022 

 

Правилник о захтевима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење 

дигитализације сточарске пољопривредне производње, Службени гласник Републике 

Србије бр. 9/2022 

 

Правилник о изменама Правилника о проценту одржавања полазака у друмском 

саобраћају у међумесном и међународном превозу путника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2022 

 

Правилник о садржини пријаве, начину вођења Евиденције удружења и савеза 

удружења за заштиту потрошача и условима за упис, Службени гласник Републике 

Србије бр. 9/2022 

 

Решење о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских 

производа, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 

 

Решења о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 

 

Колективни уговор за Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2022 

 

Списак овлашћених организација за обављање послова контроле и сертификације у 

органској производњи за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2022 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о начину поступања са електронским 

фактурама, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2022 

 

Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање 

пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2022. години – 

подизање квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2022 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о буџету Града Београда за 2022. годину, Службени лист Града Београда бр. 

120/2021 

 

Одлука о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и 

одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2022. 

години, Службени лист Града Београда бр. 120/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 120/2021 

 

Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 120/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 120/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 120/2021 

 

Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 120/2021 

 

Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду, Службени лист Града Београда бр. 

120/2021 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце 

у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 120/2021 

 

Одлука о допуни Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 120/2021 

 

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

Службени лист Града Београда бр. 120/2021 

 

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2022. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 125/2021 

 

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, Службени лист 

Града Београда бр. 125/2021 



 

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2022. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 123/2021 

 

 

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. 7/2022 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022 

 

Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2022 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију 

пројекта „Јадар“, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2022 

 

Правилник о изменама Правилника о условима за издавање лиценци за обављање 

послова у области безбедности и здравља на раду, Службени гласник Републике Србије 

бр. 5/2022 

 

Правилник о измени Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних 

сарадника, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2022 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, критеријуми за процену ризика, 

посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталост вршења инспекцијског 

надзора инспектора за лекове и медицинска средства на основу процене ризика, 

Службени гласник Републике Србије бр. 9/2022 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

  

Одлука којом се утврђују Општи програм обуке за 2022. годину и Програм обуке 

руководилаца за 2022. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

3/2022 

 

Одлука о усвајању Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној Покрајини 

Војводини за 2022. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2022 

 

Закључак о Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне 

Покрајине Војводине за 2022. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 3/2022 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 120/2021 

 



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

лист Града Београда бр. 120/2021 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о образовању Комисије за сарадњу са Европском организацијом за нуклеарна 

истраживања – ЦЕРН у Женеви, Швајцарска Конфедерација, Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2022 

 

Правилник о стручном усавршавању државних службеника у Стручној служби 

заштитника грађана, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2022 

Правилник о изменама и допунама Правилника о националној категоризацији спортова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 4/2022 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области културе, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2022  

 

Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 3/2022 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за децембар 2021. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 4/2022 

 

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

тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9), и 9а), члана 21а 

став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак 

грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2021. години,  Службени гласник 

Републике Србије бр. 10/2022 

 

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

социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2021. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 10/2022 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И 
ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 

2022. 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. Закон о окружним и среским скупштинама, 1898. 
 

2. Закон о штампи од 12. јануара 1904. године са изменама и допунамa 
од 09. децембра 1904. године, 1912. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 































 

 























































 
 
 
 
 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ЖЕНА У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ: 1941–1944. 

Љубинка Шкодрић 

Београд: Архипелаг, Институт за савремену историју, 2020. 

  
2. ИСТОРИЈА ДРЖАВНИХ ФИНАНСИЈА СРБИЈЕ: 1876–1895. 

Бошко Мијатовић 

Београд: Архипелаг, 2021. 

  
3. АНТИБИРОКРАТСКА РЕВОЛУЦИЈА 

Небојша Владисављевић 

Београд: Архипелаг, 2020. 

  
4. КНЕЗ ЛАЗАР ХРЕБЕЉАНОВИЋ 

Никола Моравчевић 

Београд: Архипелаг, 2021. 

  
5. КЊИГА НЕСТАЈАЊА: КРАТКА ШЕТЊА КРОЗ ИШЧЕЗЛО 

Ана Ристовић 

Београд: Архипелаг, 2020. 

  
6. ЈУНГ И ЈОГА: ВЕЗЕ ПСИХЕ И ТЕЛА 

Џудит Харис 

Београд: Аретé, 2021. 

  
7. МЕТАГЕНЕАЛОГИЈА: ГЕНЕАЛОШКО СТАБЛО КАО УМЕТНОСТ, 

ТЕРАПИЈА И ПОТРАГА ЗА СУШТИНСКИМ ЈА 

Алехандро Ходоровски  

Београд: Аретé, 2020. 

  
8. УЧИТЕЉ И ЧАРОБНИЦЕ 

Алехандро Ходоровски  

Београд: Аретé, 2021. 

  
9. ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ПОБРКАО ЖЕНУ СА ШЕШИРОМ 

Оливер Сакс 

Београд: Аретé, 2021. 

  
10. ФАФАРИКУЛ 

Ђурђица Чилић 

Београд: Аретé, 2021. 

  
11. МАПА КАЈАЊА 

Натали Сковронек 

Београд: Аретé, 2021. 

  
12. ТАЈНИ ЖИВОТ САЛВАДОРА ДАЛИЈА 

Салвадор Дали 

Београд: Аретé, 2020. 

  

13. ЖЕНСКИ ВОДИЧ ЗА АСЕРТИВНОСТ 

 Џули де Азеведо Хенкс 

 Београд: Аретé, 2021. 



 

14. САТОВИ У МАЈЧИНОЈ СОБИ 

 Тања Ступар-Трифуновић 

 Београд: Архипелаг, 2020. 

  

15. МОКРИНСКЕ ХРОНИКЕ 

 Срђан Тешин 

 Београд: Архипелаг, 2021. 

  

16. НЕ МОГУ СВИ ДА УМРУ ЛЕТИ 

 Милан Тодоров 

 Београд: Архипелаг, 2020. 

  

17. ПРАТЕЋИ ВОКАЛИ: СРЧАНА МАНА, ЛАПСУС, 

МАТЕРИЈАЛНА ГРЕШКА 

 Ласко Блашковић 

 Београд: Архипелаг, 2020. 

  

18. ПРИЧЕ О ПИСЦИМА 

 Михајло Пантић 

 Београд: Архипелаг, 2021. 

  

19. СВЕТО СМЕЋЕ 

 Људмила Улицка 

 Београд: Архипелаг, 2020. 

  

20. ШТУКА У НОВИНАМА 

 Ратко Дангубић 

 Београд: Архипелаг, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

 

1. Sonja Falk: PSIHOLOGIJA INTELIGENCIJE: KAKO KORISTIMO 

INTELIGENCIJU U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU / Novi Sad: Psihopolis institut, 2021. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.biblio.com/book/psihologija-inteligencije-kako-koristimo-inteligenciju-

u/d/1444578490 

 

“Šta je ono što nas fascinira kod inteligencije? Zašto se ponekad plašimo inteligencije? Kako 

inteligencija utiče na naš svakodnevni život? Šta znači biti glup, a šta biti pametan? Da li se 

nivo inteligencije može povećati ili smanjiti, i kako? Da li emocionalna inteligencija može biti 

važnija od IQ? Kakav je uticaj porekla i odgoja na inteligenciju? Ovim pitanjima se bavi 

najnovija knjiga iz edicije Psihologija svega. Knjiga je u potpunosti fokusirana na ljudsku, a 

ne na veštačku inteligenciju, a cilj je da istražimo kako se osećamo jedni u vezi sa drugima 

kada je u pitanju inteligencija i kako se međusobno povezujemo. Nema teme u psihologiji koja 

je bila intenzivnije proučavana i nijedne druge koja je izazvala toliko sporenja kao tema 

ljudske inteligencije. Okvir koji predstavlja autorka uključuje podelu poslednjih, najmanje dve 

stotine godina postojanja pitanja inteligencije u zapadnom svetu na tri doba ili faze: 

idealizacije, devalvacije i integracije razvoja inteligencije. Put ka fazi integracije koja je 

započela i traje, uključuje otvoreno i nediskriminatorno priznavanje i prihvatanje činjenice da 

je nivo inteligencije jedan od načina na koji se ljudi međusobno razlikuju, ali ta razlika nije 

posledica ni porekla (idealizacija), a ni odgoja (devalvacija) nego možemo da stvorimo sintezu 

ovih suprotstavljenih pozicija koja nas dovodi do faze integracije. Knjiga obiluje najnovijim 

naučnim istraživanjima, ali i primerima iz psihoterapeutske prakse.” 

 

 

 

2. Magda Sabo: ULICA KATALIN / Beograd: Štrik, 2021. 

 

Preuzeto sa sajta:  

http://www.tatjaninsvetknjiga.com/magda-sab%D0%BEulica-katalin/ 

 

“Vremenska i prostorna raštrkanost kojom počinje ovaj roman, kao i mešavina realnih 

sadašnjih i irealnih davnašnjih likova kao da naslućuje apsurdnost tragedije koja će ih zadesiti 

i zauvek promeniti živote suseda Ulice Katalin. Čežnja i nostalgija za Ulicom Katalin u kojoj 

su nekada bili svoji na svome samo su špijunke kroz koje se majorov sin Balint, upravnik 

Elekeš, njegova žena i ćerke Irena i Blanka sećaju normalnog života i svoje normalnosti. Život 

u budimpeštanskoj Ulici Katalin bio je idiličan kako zbog njenog položaja sa pogledom na 

Dunav, tako i zbog dobrosusedskih odnosa tri porodice majorove Biro, Elekeševe i Heldovih. 

Ono što je karakteristično za mađarske kuće jesu visoke ograde koje odvajaju od komšija i 

upućuju na želju za privatnošću. A upravo namerno rasklimana ograda između ove tri kuće 

simbolisala je toleranciju i njihovu bliskost. I sve je izgledalo da će još dugo uživati u tom 

idiličnom odrastanju susedske dece Balinta, Irene, Blanke i Henrijete. Irena je oduvek bila 

zaljubljena u Balinta i ta ljubav sve njene emocije sebično drži samo za njega čak i onda kada 

rat nasilno menja poredak među ljudima, do juče jednakih, i počinje da ih gura u ponor bez 

povratka. A bez tih ljudi, do jučerašnjih dragih suseda, nema ni Ulice Katalin ni bezbrižnog 

života koji su do tada živeli.”  



3. Milutin Ž. Pavlov: PISAC U OGLEDALU MARSELA PRUSTA / Novi Sad: Prometej, 

2021. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.biblio.com/book/pisac-u-ogledalu-marsela-prusta-esej/d/1444577242 

 

“Sve je krenulo od trenutka jedne davne godine kada je u izlogu knjižare provincijalnog grada 

M. Z. Pavlov ugledao lepezasto postavljenu nisku od knjiga, pod jedinstvenim paradoksalnim 

naslovom U potrazi za izgubljenim vremenom. Od tog trenutka, punih pedeset godina, ta 

obuzetost Marselom Prustom kompulsivno će trajati, sa neutoljivom potrebom da zađe u taj 

zagonetni narativni prostor, u jezički otelotvoreni imaginarijum, da u njemu što duže ostane i 

da, novim raščitavanjem dela, iznutra destruiše narativne strukture i dekodira neke umetničke 

istine kako bi se bolje mogli sagledati određeni mehanizmi na kojima se drži ta duhovno i u 

jeziku raskošno izvedena katedralna tvorevina… I upravo zahvaljujući narativno-refleksivnim 

pristupom, sa jezičkim elementima poetizacije svoje bogate sintakse, M. Z. Pavlov uspeva da 

sa puno unutrašnje energije progovori o samom Prustu, o umeću Prusta… Reč je ovde o 

arheologiji književnog dela koja traga za (auto)poetičkim određenjima, čime se brani 

autentično prisustvo pisca, jezička svežina stvorenog i punoća doživljenog, i delo čuva od 

spolja nametnutih okivanja što vapi za slobodnijim obelodanjenjem sebe kroz nova 

raščitavanja. Delo lovi i iracionalne provale koje epistemologija, u njihovoj neuhvatljivosti, 

shematizmom svog jezika, mimoilazi, iako bez njih nema ponornih mesta u delu, posebno 

kada je reč o Prustovom delu U potrazi za izgubljenim vremenom. Po M. Z. Pavlovu, samo 

tako se može osetiti koliko je Prust opijen divotom pisanja, i zašto je sam kraj takvog 

umetničkog pisanja izveden kao Nađeno vreme” (…)  

 

Časlav Đorđevic 

 

 

4. Ružica Petrović: FILOZOFIJA UTEHE KSENIJE ATANASIJEVIĆ / Beograd: Pešić i 

sinovi, 2004. 

 

Preuzeto sa sajta:  

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/1466/radio-beograd-3/1390882/aleksandar-damjanovic-

filozofija-utehe-ksenije-atanasijevic.html 

 

“Ova možda i najznačajnija srpska filozofkinja formirala je svoju filozofsku misao kroz ličnu, 

životnu borbu i pregalaštvo, kao i kroz brojna iskušenja, tantalovska i bolna, nametnuta jednoj 

umnoj ženi nerazumnim i šovinističkim pritiskom, kakav je za doba njenog života bio prilično 

rasprostranjen, ali svakako i neopravdan. Proživljavajući mnoge psihološke metamorfoze na 

svom životnom putu, sva ta iskušenja dobijala su i praktično značenje, pretvarajući se u 

rezolutan životni stav. Otuda je u njenoj filozofiji u velikoj meri prisutna i psihologija i vice 

versa... Proživljavajući sopstveni život u skladu sa svojom filozofsko-psihološkom doktrinom, 

Ksenija Atanasijević je izgradila svoju istinu, u izvesnoj meri refleksivnu i metafizičku 

odbrambenu psihoterapijsku veštinu. Nailazeći na niz neprilika, otpora, nerazumevanja, bolnih 



iskustava, ona je postupno izgrađivala jedan filozofsko-antropološko-psihološki koncept - 

pravac suočavanja sa preprekama kako unutrašnjim (duhovnim), tako i spoljnim. (...) 

Smatrajući da je putem logike nemoguće dosegnuti najviše istine, ona izlaz nalazi u 

pretpostavci o postojanju Boga, večnosti, besmrtnosti i kosmičke pravde. Ovi imaginarni ali i 

metafizički oslonci, po Atanasijevićevoj, posledica su čovekovog nezadovoljstva stešnjenim 

zemaljskim prilikama, ali predstavljaju i odsjaj večnosti u njemu. Ona smatra da je prvi korak 

ka blagostanju i sreći čišćenje duše od pakosti, zla i drugih poroka. Što je duša pročišćenija, to 

je bliža istinskom osećanju sreće i blaženstva, što je vrlo blisko hinduističkim stavovima. Da 

bi se otkrile svetle unutrašnje rezerve, neophodno je izaći iz teskobe banalnosti i ući u svet 

fantazije, mašte, intuicije, dakle imaginacije. Njena koncepcija je toliko izričita i principijelna 

da smatra da je čak bolje prihvatiti iluzije i obmane nego ostati pred povređujućom istinom." 

 

 

5. Gabrijela Grejson: AJNŠTAJN I JA / Novi Sad: Akademska knjiga, 2020. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.021.rs/story/Info/Misljenja-i-intervjui/264044/Gabrijela-Grejson-italijanska-rok-

zvezda-nuklearne-fizike-napisala-roman-o-Milevi-Maric-Ajnstajn.html 

 

“U njenoj rodnoj Italiji zovu je rok zvezdom nuklearne fizike. Gabrijela Grejson diplomac je 

Univerziteta u Milanu, a danas saradnica više istraživačkih instituta i naučnih muzeja po svetu. 

Uz sve to, glumica je, novinarka, performerka i književnica. U neku ruku, pomalo i renesansna 

ličnost. Svoje Kvantne monologe izvela je skoro 500 puta, a način kako prijemčivo i strasno 

govori o nauci učinio ju je čestim i dragim gostom svih naučnih emisija na italijanskim radio i 

TV stanicama i kolumnistkinjom italijanske La Republike. Nakon višegodišnjeg istraživanja 

života Mileve Marić Ajnštajn, od Berna do Prinstona, odlučila je da napiše knjigu o srpskoj 

naučnici. Ono što ju je navelo na to, kaže, svakako je delom to što se o Milevi Marić Ajnštajn 

zna vrlo malo, ali pre svega činjenica da su svi biografi njenog slavnog muža Milevu 

uglavnom prećutkivali, smatrajući nedopustivim to što ona nije bila samo majka i supruga, 

kako je to vreme u kojem je živela propisivalo, već je htela da ostvari svoje snove i postane 

fizičarka. Knjiga Ajnštajn i ja, koju je nedavno u srpskom prevodu objavila novosadska 

Akademska knjiga, govori o različitim nijansama Milevine borbe sa demonima onog vremena i 

doprinosi boljem razumevanju Milevinog odnosa sa Albertom Ajnštajnom. Ona donosi i 

zanimljive teorije o tome koliko je, na primer Hermiona, drugarica Harija Potera, doprinela 

današnjem lakšem prihvatanju žena u nauci, a otkriva i kako je lik Ejmi Fare Fauler iz The Big 

Bang Theory inspirisan zapravo likom Mileve Marić Ajnštajn.” 

 

 

 

6. Marta Đido: UŽIVANJE / Beograd: Štrik, 2021. 

 

Preuzeto sa sajta:  

https://shinemagazin.com/citamo-uzivanje-marta-djido/ 

 

“Čitajući ovo delo osećala sam se kao posmatrač jedne velike ljubavne priče. Priče čiji glavni 

likovi nisu spremni da kažu dve reči – kocham cię (volim te). Reči ne izgovaraju, ali ih svakim 

postupkom pokazuju, svakom  odlukom dokazuju i svakim izborom potvrđuju. Marta Đido 

nas vodi na putovanje u Varšavu 90-ih godina, pokazuje nam komadiće ovog grada, skrivene 

kutke, poznata i nepoznata lica i priča nam o ljubavi. Momenat šta bi bilo kad bi bilo zauzima 

značajno mesto u ovom romanu. Autorka nam nudi širok raspon potencijalnih sudbina koje su 



mogle da zadese naše junake, dok nam istovremeno priča o njihovoj prošlosti i sadašnjosti. 

Ova priča je za mene odličan primer kako se erotske knjige mogu pisati bez ijedne vulgarne 

reči, bez neprimerenih opisa i erotskih trenutaka koji nemaju nikakvog smisla. Svaka upotreba 

erotike u ovom delu ima svoju ulogu, svaki opis nam pokazuje koliko je jaka povezanost 

glavnih junaka i koliko se oni vole i kada su zajedno i kada su na dva kraja sveta. Uživanje je 

napisano tako glatko, smisleno i poetično, da mi je čitanje proteklo neočekivano brzo. Kada 

sam sklopila korice, pomislila sam kako bih volela da pročitam još poneku priču o paru iz 

knjige. Uživala sam: u autorkinom stilu pisanja, opisima, spominjanju mog najdražeg poljskog 

jela, likovima koji su slobodni, jedinstveni i svoji, putovanju na koje me je povela ova knjiga. 

Poljska književnost me u poslednjih nekoliko godina sve više privlači, a moja privrženost  

ovoj književnosti postaje sve veća. Marta Đido i njeno Uživanje su samo doprineli da se ova 

ljubav održi i da poželim da što pre pročitam još neko delo poljskog autora/ke.”  

Milica Barać 

 

 

 

 

7.  Alehandro Hodorovski: METAGENEALOGIJA: GENEALOŠKO STABLO KAO 

UMETNOST, TERAPIJA I POTRAGA ZA SUŠTINSKIM JA / Beograd: Areté, 2020.  

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.knjizare-vulkan.rs/popularna-psihologija/51985-metagenealogija-genealosko-

stablo 

 

Svi bi trebalo da upoznaju svoje porodično stablo. Porodica je naš kovčeg s blagom ili 

smrtonosna zamka. 

 

Alehandro Hodorovski 

 

“Metagenealogija nije strogo terapija, nego osvešćivanje zdravstvenog stanja porodičnog 

stabla u okviru kog smo se rodili. Čitanje ove knjige, kao i njenih vežbi, pomoći će svima da 

rade na sopstvenom stablu, da osveste porodičnu tradiciju koju nose na leđima i da iscele svoje 

stablo iz tačke sadašnjosti. Kada shvatimo kakav je uticaj na nas imao život naših prabaka i 

pradeda, baka i deda, roditelja, ujaka, tetaka, stričeva, braće i sestara; ili posebne veze koje su 

neki članovi našeg stabla međusobno negovali; ili kako je nametanje porodičnih ideja i tabua 

još u detinjstvu postavilo prepreke za razvoj našeg suštinskog ja, bićemo sposobni da 

razvijemo viši nivo svesti i moći ćemo, konačno, slobodnog duha i bez straha, da se predamo 

svojoj budućnosti. Čitanje ove knjige, kao i njenih vežbi, može vam pomoći: a) Da shvatite 

kakav je uticaj na vas imao život vaše prababe, pradede, babe, dede, roditelja, ujaka, tetaka, 

stričeva, braće, sestara... b) Da shvatite posebne veze koje su neki članovi porodičnog stabla 

međusobno negovali. c) Da shvatite kako je nametanje porodičnih ideja i tabua još u detinjstvu 

postavilo prepreke za razvoj vašeg suštinskog ja. e) Da razvijete viši nivo svesti i da se 

slobodnog duha i bez straha predate svojoj budućnosti.”  
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД ДЕЦЕМБАР 2021 – ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. МЕДВЕДГРАД 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2020. 

 

   

2. МИ ПРОТИВ ВАС 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2021. 

 

   

3. ПРИЧА О НОВОМ ПРЕЗИМЕНУ: 2. ДЕО 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

 

   

4. ГОСПОДАР ГРЕХА 

Синиша Ковачевић 

Београд: Ave Serbia, 2021. 

 

   

5. РЕКА СА ЧЕТИРИ УШЋА 

Синиша Ковачевић 

Београд: Ave Serbia, 2021. 

 

   

6. ЛАЖЉИВИ ЖИВОТ ОДРАСЛИХ 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2020. 

 

   

7. ДАНИ НАПУШТЕНОСТИ 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2018. 

 

   

8. ОЛУЈНИ БЕДЕМ 

Дејан Стојиљковић 

Београд: Лагуна, 2021. 

 

   

9. МАЈСТОР СВИТАЊА: ПЕТЕР ХАНДКЕ: БИОГРАФИЈА 

Малте Хервиг 

Београд: Лагуна, 2021. 

 

   

10.  КНЕЗ ЛАЗАР ХРЕБЕЉАНОВИЋ 

Никола Моравчевић 

Београд: Архипелаг, 2021. 

 

 

 


