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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 140.000 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:  
 
 Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 
 Управа за заједничке послове републичких органа 
Немањина бр. 22–26 
Београд 
 

 

Телефон: 3616-296; 363-1620; 363-1104; 3613-734/лок. 1620 и 1104   
biblioteka@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 постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Науру, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Канбери, Радета Стефановића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 134/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Туркменистану, на нерезиденцијалној основи, са седиштем 
у Москви, Момчила Бабића, Службени гласник Републике Србије бр. 134/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Туркменистану, на нерезиденцијалној основи, са седиштем 
у Москви, Мирослава Лазанског, Службени гласник Републике Србије бр. 
140/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Таџикистан, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Москви, Мирослава Лазанског, Службени гласник Републике 
Србије бр. 140/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Таџикистан, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Москви, Момчила Бабића, Службени гласник Републике Србије бр. 
140/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Преторији, Божина Николића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 140/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Преторији, Горана Вујичића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 140/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Узбекистан, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Москви, Мирослава Лазанског, Службени гласник Републике 
Србије бр. 140/2022 
 
 



Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Узбекистан, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Москви, Момчила Бабића, Службени гласник Републике Србије бр. 
140/2022 
 
Закон о измени Закона о државним службеницима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 142/2022 
 
Уредба о допуни Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције, 
Службени гласник Републике Србије бр. 134/2022 
 
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике 
Гвинеје Бисао, носиоце дипломатских и службених пасоша, Службени гласник 
Републике Србије бр. 135/2022 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику 
Србију за држављане Републике Индије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 137/2022 
 
Одлука о образовању Радне групе за израду измена и допуна Закона о 
странцима и Закона о запошљавању странаца, Службени гласник Републике 
Србије бр. 137/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 137/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију 
и придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Одлука о избору председника Уставног суда, Снежане Марковић, Службени 
гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Одлука о избору председника судова, Службени гласник Републике Србије бр. 
142/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 
Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 142/2022 
 
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, 
Службени гласник Републике Србије бр. 142/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и 
придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2022 
 



Одлука о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине 
Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, Службени 
гласник Републике Србије бр. 142/2022 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Куала Лумпуру, Малезија, 
Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Решење о додели мандата чланова Националног савета бошњачке националне 
мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 134/2022 
 
Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе 
за заједничке послове републичких органа, Бојану Петровићу, Службени 
гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Бојана Димкића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 139/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Владана Јовановића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција за период 2022–2027. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2022 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе 
Мађарске о пријатељским односима и сарадњи у области стратешког 
партнерства, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
6/2022 
 
Меморандум о разумевању о билатералним политичким консултацијама између 
Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних 
послова Републике Малдиви, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 5/2022 
 
Обавештење о датуму престанка важења Споразума између Владе 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Републике Туниса 
о укидању виза, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 5/2022 
 
 
 
 
 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине  
 
Покрајинска уредба о изменама и допуни Покрајинске уредбе о стручном 
усавршавању и оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и 
стручним службама Покрајинске владе, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 53/2022 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 138/2022 
 
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Службени гласник 
Републике Србије бр. 138/2022 
 
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Закон о изменама и допуни Царинског закона, Службени гласник Републике 
Србије бр. 138/2022 
 
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији, Службени гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним 
таксама, Службени гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Службени 
гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Службени 
гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Закон о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 
138/2022 
 
Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, Службени 
гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Закон о изменама и допунама Закона о фискализацији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 138/2022 
 



Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Закон о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd 
за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница 
брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – 
Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (Дунавска магистрала), 
Службени гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни 
медијски сервис, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2022 
 
Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 142/2022 
 
Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница, Службени 
гласник Републике Србије бр. 133/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 133/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о начину и модалитетима израчунавања трошкова који 
су настали као директан резултат саобраћања воза, Службени гласник 
Републике Србије бр. 134/2022 
 
Уредба о посебним условима важења регистрације моторних возила која имају 
регистарске ознаке градова и општина на подручју Аутономне Покрајине 
Косово и Метохија, која се на основу Резолуције 1244 Савета безбедности 
Уједињених нација налази под привременом управом цивилне мисије 
Уједињених нација УНМИК, Службени гласник Републике Србије бр. 135/2022 
 
Уредба о измени и допунама Уредбе о ограничењу висине цена основних 
животних намирница, Службени гласник Републике Србије бр. 136/2022 
 
Уредба о енергетски угроженом купцу, Службени гласник Републике Србије 
бр. 137/2022 
 
Уредба о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени 
природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у 
случају поремећаја на тржишту природног гаса, Службени гласник Републике 
Србије бр. 139/2022 
 
Уредба о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке 
произвођачима брашна, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о управљању капиталним пројектима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 



Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке 
пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање 
унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања 
водама у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за 
паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, 
Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о одређивању делатности код чијег 
обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко 
електронског фискалног уређаја, Службени гласник Републике Србије бр. 
141/2022 
 
Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном 
развоју у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке 
пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2023. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским 
формалностима, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, 
Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима 
за набавку опреме у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
144/2022 
 
Уредба о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на 
санацији објеката за заштиту од штетног дејства вода, оштећених у поплавама 
изазваним елементарним непогодама у новембру 2022. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 144/2022 



Уредба о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе 
„Брзанско моравиште”, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Исправка Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2023. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
  
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 133/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза одређених дрвних 
сортимената од битне важности за Републику Србију, Службени гласник 
Републике Србије бр. 133/2022 
 
Одлука о привременом ограничењу извоза пелета од дрвета, Службени гласник 
Републике Србије бр. 133/2022 
 
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 
посебне намене Костолачког угљеног басена на животну средину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 134/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 136/2022 
 
Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 
2023. години, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2022 
 
Одлука о допуни Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник 
Републике Србије бр. 137/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о привременим мерама за банке у циљу олакшавања 
приступа финансирању физичким лицима, Службени гласник Републике Србије 
бр. 137/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о инвестирању средстава осигурања, Службени 
гласник Републике Србије бр. 137/2022 
 
Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање трошкова 
прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса, Службени 
гласник Републике Србије бр. 140/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на 
одређену робу, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених 
пољопривредних производа, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 



Одлука о измени 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. 141/2022 
 
Одлука о увозу вина из Европске уније по преференцијалној стопи, Службени 
гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Одлука о образовању Савета за стратешку сарадњу Републике Србије и 
Европске уније у развоју ланца вредности индустрије електричних возила у 
Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Одлука о образовању Радне групе за Пројекат српско-кинеског индустријског 
парка у Београду, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Одлука о измени Методологије за одређивање цена електричне енергије за 
гарантовано снабдевање, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног 
гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза млека и производа од 
млека, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, 
односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2023. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате 
нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2023. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Међународне радне групе за реформу 
јавних финансија ради остваривања циљева „зелене агенде”, Службени гласник 
Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Правилник о садржини захтева за поједностављени поступак за доношење 
одобрења за чињење доступним на тржишту и коришћење биоцидног 
производа, Службени гласник Републике Србије бр. 134/2022 



Правилник о садржини захтева за доношење решења о признавању одобрења за 
чињење доступним на тржишту и коришћење биоцидног производа донетог у 
складу са прописом ЕУ од стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од 
стране Европске комисије, Службени гласник Републике Србије бр. 134/2022 
 
Правилник о специфичним захтевима за паковање, обележавање и оглашавање 
биоцидног производа, Службени гласник Републике Србије бр. 134/2022 
 
Правилник о измени Правилника о захтевима за безбедност пловила за 
рекреацију и пловила на водомлазни погон, Службени гласник Републике 
Србије бр. 134/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о начину вршења контроле и непосредног 
регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција о примени 
посебних мера и овлашћења, Службени гласник Републике Србије бр. 134/2022 
 
Правилник о измени Правилника о одређивању сидришта, Службени гласник 
Републике Србије бр. 137/2022 
 
Правилник о садржини елабората о енергетској ефикасности енергетског 
објекта и техно-економске анализе у случају комбиноване производње топлотне 
и електричне енергије у енергетском објекту, Службени гласник Републике 
Србије бр. 137/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног 
објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских 
извештаја, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о поступку, начину, роковима, садржају и облику пријаве којом 
порески обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије у којима 
складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља 
делатност, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом 
„ван дохвата руке” за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
139/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и 
попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени 
гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о допунама Правилника о одређивању царинских органа за 
царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 



Правилник о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на 
подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, Службени гласник 
Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на подстицаје у 
сточарству за производњу конзумне рибе, Службени гласник Републике Србије 
бр. 139/2022 
 
Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на 
подстицаје у сточарству по кошници пчела, Службени гласник Републике 
Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о коришћењу подстицаја за 
промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, Службени 
гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за 
органску биљну производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 
буке у животној средини, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење 
буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, 
садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења 
извештаја о мерењу буке, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних 
поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, Службени 
гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о изменама Правилника са списком српских стандарда којима су 
преузети хармонизовани стандарди који се примењују у складу са законом 
којим се уређују грађевински производи и списком донетих српских 
докумената за оцењивање, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда 
обезбеђивања у ваздухопловству, Службени гласник Републике Србије бр. 
140/2022 
 
Правилник о облику и садржини извештаја о пословању у слободној зони, 
Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о начину остваривања права на 
основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих 
подстицаја, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 



Правилник о измени и допуни Правилника о условима, начину и обрасцима 
захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења 
пољопривредних производа у јавним складиштима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 141/2022 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за 
органску биљну производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о 
утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 143/2022 
 
Правилник о Списку корисника јавних средстава, Службени гласник Републике 
Србије бр. 143/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и 
попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени 
гласник Републике Србије бр. 143/2022 
 
Правилник о измени Правилника о техничким мерама и захтевима који се 
односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која 
потичу из процеса складиштења и транспорта бензина, Службени гласник 
Републике Србије бр. 143/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 143/2022 
 
Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и 
мотива редовних издања поштанских марака, Службени гласник Републике 
Србије бр. 143/2022 
 
Правилник о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности, 
Службени гласник Републике Србије бр. 143/2022 
 
Правилник о систему извршења буџета Републике Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 144/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тог рачуна, Службени 
гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике 
Србије бр. 144/2022 
 



Правилник о изменама и допуни Правилника о условима и начину остваривања 
права на кредитну подршку, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Исправка Правилника о методолошком оквиру одређивања техничке 
изводљивости и трошковној оправданости уградње уређаја за мерење предате 
топлотне енергије деловима зграде и делитеља топлоте на сваком грејном телу 
у зградама које су прикључене на систем даљинског грејања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 137/2022 
 
Исправка Правилника о изменама и допуни Правилника о коришћењу 
подстицаја за органску биљну производњу, Службени гласник Републике 
Србије бр. 142/2022 
   
Наредба о измени Наредбе о одређивању граничних прелаза преко којих ће се 
вршити увоз и транзит пошиљки и пратећих предмета који подлежу 
ветеринарско-санитарној контроли, Службени гласник Републике Србије бр. 
141/2022 
 
Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2023. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2022 
 
Програм развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022–
2024. године, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2022 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Оквирног протокола о финансијској и техничкој сарадњи 
између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније у области 
инфраструктурних пројеката, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 6/2022 
 
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске 
ефикасности за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за 
обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 6/2022 
 
Закон о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између 
Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о 
правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици 
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III), Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2022 
  
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Румуније о уступању 
имовинских права над зградом „Лућафарул” у Румунији, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2022 
 



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Румуније о уступању имовинских права над зградом 
„Лућафарул” у Румунији, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 5/2022  
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о спровођењу јавне расправе о Нацрту плана развоја АП Војводине 
2023–2030. године са Програмом јавне расправе о Нацрту плана развоја АП 
Војводине 2023–2030. године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 52/2022 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени 
гласник Републике Србије бр. 138/2022 
 
Уредба о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате 
новчаног износа као увећања уз пензију, Службени гласник Републике Србије 
бр. 141/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 
COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Уредба о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у 
Републици Србији за 2023. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
144/2022 
 
Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и 
агломерацијама на територији Републике Србије за 2021. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о начину обрачунавања приноса добровољног 
пензијског фонда, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2022 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у 
хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник 
Републике Србије бр. 141/2022 
 



Правилник о допунама Правилника о галенским лековима који се 
употребљавају у хуманој медицини, Службени гласник Републике Србије бр. 
134/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, 
начину издавања и прописивања лекова, Службени гласник Републике Србије 
бр. 134/2022 
 
Правилник о измени Правилника о изгледу и садржини постера са 
обавештењем, односно изгледом и садржином упозорења о забрани 
учествовања малолетних лица у играма на срећу уз одговарајући текст 
упозорења о превенцији болести зависности, Службени гласник Републике 
Србије бр. 134/2022 
 
Правилник о допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених 
услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, 
Службени гласник Републике Србије бр. 134/2022 
 
Правилник о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка 
помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 
Службени гласник Републике Србије бр. 134/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену 
заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2022 
 
Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, 
Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Правилник о Листи забрањених допинг средстава, Службени гласник 
Републике Србије бр. 142/2022 
 
Правилник о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, 
начину издавања и прописивања лекова, Службени гласник Републике Србије 
бр. 143/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене 
заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 
услуга за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2022 
 
Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 143/2022 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују 
и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени 
гласник Републике Србије бр. 144/2022 



Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за 
осигуранике који остварују право у новембру 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 135/2022 
 
Решење о обрачунатом проценту учешћа износа пензија и новчаног износа као 
увећања уз пензију у бруто домаћем производу, Службени гласник Републике 
Србије бр. 141/2022 
 
Решење о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа 
пензије, новчаних накнада за телесно оштећење, новчаних накнада за помоћ и 
негу другог лица, накнада погребних трошкова и накнада по основу 
инвалидности од јануара 2023. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
141/2022 
 
Решење о вредности општег бода од јануара 2023. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 141/2022 
 
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 
пензија у 2023. години, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за 
осигуранике који остварују право у децембру 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 143/2022 
 
Програм заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. 
године са акционим планом, Службени гласник Републике Србије бр. 140/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима 
се роди треће или четврто дете за унапређење услова становања на територији 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 52/2022 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о измени Уредбе о условима и начину за примену мера за заштиту 
права интелектуалне својине на граници, Службени гласник Републике Србије 
бр. 144/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Светог Илије у Меховинама за споменик културе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 



Одлука о утврђивању Цркве Светог апостола и јеванђелисте Луке у Јаловику за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Светог Пророка Илије у Јадранској Лешници за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Св. Апостола Петра и Павла у Лешници за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Одлука о образовању Комисије за манастир Хиландар, Службени гласник 
Републике Србије бр. 139/2022 
 
Одлука о образовању Радне групе за праћење дигитализације и публиковања 
новог фототипског издања „Мирослављевог јеванђеља”, старе и ретке књиге од 
изузетног значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Успења Богородице у Вукони за споменик 
културе, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Преноса моштију Светог Оца Николаја у Врелу за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Блажене деве Марије у Земуну за споменик 
културе, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о утврђивању Евангелистичко Хришћанске цркве А.В. у Врбасу за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Вазнесења Господњег у Цветуљи за споменик 
културе, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о утврђивању Гркокатоличке цркве у Куцури за споменик културе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022 
 
Одлука о образовању Међуресорне радне групе за праћење реализације 
пројеката „Пресељење Историјског музеја Србије у објекат Главне железничке 
станице у Београду”, „Пресељење Музеја Николе Тесле у објекат 
термоелектране – Снага и светлост” и „Национална концертна дворана у 
Београду” (радни назив), Службени гласник Републике Србије бр. 144/2022  
     
Правилник о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању, 
Службени гласник Републике Србије бр. 139/2022 
 
Правилник о измени Правилника о испиту и стручном усавршавању просветних 
саветника, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 



Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 137/2022 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 141/2022 
 
  
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за новембар 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 139/2022 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за октобар 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
142/2022 
 
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, 
Службени гласник Републике Србије бр. 141/2022 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 143/2022 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање 
за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање за 2023. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2022 
 
Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 143/2022 
 
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање 
за 2023. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 143/2022 
 
Динарски износи месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на 
доходак грађана, за 2023. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
144/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Усклађени динарски износи из тарифе покрајинских административних такси, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 52/2022 
 
 



 
 

2 
 
 
 
 
 
 

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. ЛЕГЕ АРТИС: прописи у пракси 
3. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 
4. НАША МЕСТА: часопис за локалну самоуправу 
5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 
6. 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, а део фонда дигитализован је и доступан на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 

 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 

 
1. Алекса С. Јовановић: Историјски развитак српске задруге, Београд, 

1896. 
 
 

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



 
1. НЕПОБИТАН ДОКАЗ 

Питер Џејмс 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
2. НЕУПАРЕНИ 

Кристен Калихан; Саманта Јанг 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
3. НОЋНИ ШАПТАЧ 

Алекс Норт 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
4. О ЖЕНАМА И СОЛИ 

Габријела Гарсија 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
5. ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛЕДАЛЦЕ 

Пола Берн 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
6. ОГЛЕДИ 

Петер Хандке 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
7. ОКО ОТОКА 

Вања Булић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
8. ОЛУЈНИ БЕДЕМ 

Дејан Стојиљковић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
9. ОМАМА 

Слободан Владушић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
10. ОНО О ЧЕМУ СЕ НЕ МОЖЕ ГОВОРИТИ 

Елведин Незировић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
11. ОРДЕСА 

Мануел Вилас 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
 
 



 
12. ОСАМ ДЕТЕКТИВА 

Алекс Павези 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
13. ОШТРИЦА 

Џо Аберкромби 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
14. ОВДЕ СМО СВИ ОДРАСЛИ 

Ема Страуб 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
15. ПАНДОРИНА ПОРУКА 

Хавијер Сијера 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
16. ПЕТА ЖИЦА 

Бранислав Јанковић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
17. ПЕТЉА 

Дејан Алексић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
18. ПЕТРИЈИН ВЕНАЦ 

Драгослав Михаиловић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
19. ПИТАЈТЕ ФИЛОЗОФА: ОДГОВОРИ НА ВАША НАЈВАЖНИЈА, 

НЕОЧЕКИВАНА И СВА ОСТАЛА ПИТАЊА 
Ијан Оласов 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
20. ПОЛА КРАЉА 

Џо Аберкромби 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
21. ПОЛА СВЕТА 

Џо Аберкромби 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
22. ПОПУТ ДАХА 

Ферзан Озпетек 
Београд: Лагуна, 2021. 
 
 



  
23. ПОСЛЕ АПОКАЛИПСЕ 

Срећко Хорват 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
24. ПОСТАЊЕ 

Карин Слотер 
Београд: Лагуна, 2020. 

  
25. ПОВРАТАК 

Николас Спаркс 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
26. ПРИЧИ НИКАД КРАЈА 

Горица Нешовић; Јелица Грегановић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
27. РЕВОЛТ: У РОВОВИМА ГЛОБАЛНЕ ПОБУНЕ 

Надав Ејал 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
28. ШАЛА 

Доменико Старноне 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
29. САСТАНАК С ПЕПЕЛОМ 

Жаклина Киш Јоцић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
30. СЕМПЕР ИДЕМ 

Ђорђе Лебовић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
31. СЕНКЕ 

Алекс Норт 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
32. СЕСТРЕ ШАНЕЛ 

Џудит Литл 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
33. СМРТ У РУЖИЧАСТОМ 

Ђорђе Бајић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
 
 



 
34. СРЕДИШЊА ПУСТИЊА 

Миомир Петровић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
35. СТАЗА СМРТИ 

Сара Бледел 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
36. СТО ГОДИНА ЛЕНИ И МАРГО 

Меријен Кронин 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
37. СТРАЖА! СТРАЖА! 

Тери Прачет 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
38. СТРУЧЊАК ЗА ЉУБОМОРУ И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Ју Несбе 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
39. СВАКИ ДАН У ГОДИНИ: ИЗ ЖИВОТА ГЕЗИНЕ КРЕСПАЛ. 2 

Уве Јонзон 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
40. ТРКА ЗА СПАСЕЊЕ РОМАНОВА 

Хелен Рапапорт 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
41. ТУМАЧ БОЛЕСТИ: ПРИЧЕ 

Џумпа Лахири 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 
 
1. Олга Токарчук: БИЗАРНЕ ПРИЧЕ / Београд: Службени гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/0e903c14-41e9-4280-85bb-222bcd4b0379/БИЗАРНЕ-
ПРИЧЕ-.aspx 

 

Последње објављено дело добитнице Нобелове награде за 2018, збирка од 
десет приповедака, чији је заједнички именитељ фасцинација чудноватошћу 
која се обично доводи у везу с рубним просторима и лиминалним стањима. Као 
и у својим претходним књигама, Олга Токарчук нам поставља питања која нас 
избацују из комфора, подсећа нас на то да се свет човеку мигољи, измиче му, да 
све мање имамо контроле над својим постигнућима, да се у данашњим 
друштвима демократија неопазице претвара у диктатуру, и да су улоге које 
преузимамо на себе полуге социјалних конструката. Добро познате старе 
хришћанске идеје износи у новом руху, а реконституисану човекову везу с 
природом нуди у трансхуманистичкој визији драговољног оживотињавања. Ово 
нису само приче о клонирању, усамљености и немогућности да схватимо себе и 
свој положај у утврђеним друштвеним улогама; свака прича је по једна 
ишчашена визура која подстиче потребу да дамо свету некакав смисао у 
метафизичком устројству. Типично за све књиге Токарчук: доводи у питање 
аксиоме зато да би померене границе отварале изненађујуће видике, и да би 
потреба за превазилажењем ограничења прорадила као ментална нужда. Јер 
уметност и постоји зато да би провоцирала оно на шта се бојимо и да 
помислимо. 

 

 

2. Регина Шер: БОГ СТАНУЈЕ У ВЕДИНГУ / Београд: Службени гласник, 
2021. 

 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/eec44d48-3a00-4df5-902d-1fb22251ba05/-БОГ-СТАНУЈЕ-
У-ВЕДИНГУ.aspx 

 

Литерарни споменик једном времену од ауторке награђеног романа 
Боровица! 

У некадашњем црвеном Ведингу, сиромашном крају Берлина, у Утрехтер 
штрасе налази се оронула зграда. Током своје бурне историје била је уточиште 



многим губитницима, изопштенима, изданима и прогоњенима који су тражили 
своје парче среће. Сви ликови су судбински повезани. Лео, Јеврејин који се 
после седамдесет година враћа из Израела у Немачку, иако то никада није 
желео. Његова унука Нира, заљубљена у Амира, који је у Берлину отворио 
ресторан брзе хране у којем продаје фалафел. Лајла, Синткиња која уопште није 
знала да су ту некада живели њени преци, и најзад Гертруд, која је 1944. 
пронашла Леа и његовог друга Манфреда у њиховом скровишту на тавану, али 
их није издала. 

Приповедачки тон је веома упечатљив, садржајан и снажан, али никада 
није морализаторски, а поготово није патетичан. За читаоце без предрасуда ова 
књига је непроцењиви дар. 
 
 
 
3. Ђорђе Д. Сибиновић: ПЛАЧ МАЧКЕ БОЖИЈЕ: БАЈКА / Београд: 
Службени гласник, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/a503f62e-cf29-495b-ad83-a7dbaee1268a/ПЛАЧ-МАЧКЕ-
БОЖИЈЕ.aspx 

 

Црно није боја, већ одсуство светла. Живот није стање, већ вечито 
трагање. Лаж није вештина неговорења истине, већ одсуство смисла. Мрак 
биоскопских дворана није контраст неопходан за светле филмске слике, већ 
подсећање на наше личне таме. Они који мисле другачије или су наивни, или су 
кукавице. Колико год да је филм донео светлих слика у наше животе, толико 
нам је показао колико су нам таме блиске. Ово је књига о томе. О тмини која је 
требало да засветли на биоскопском платну, али је још јаче сијала у судбини 
другог човека, која је постала усуд писца и редитеља. О ожиљицима који остају 
када нас напусти неко драг, о оним резовима када нам није јасно да ли смо 
животни јунаци неке филмске роле или покушавамо да будемо филмски јунаци 
сопственог живота. Нема јасне границе, само нас бол подсећа да филм који је 
постао живот никада неће бити снимљен. 

Награда „Липље” за савремено стваралаштво на Међународном сајму 
књиге Бањалука 2021.  
 
 
 
 
 
 



4. Станислав Краков: КРИЛА / Београд: Службени гласник; Универзитетска 
библиотека „Светозар Марковић”, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/3f322f92-acd2-4e2a-a770-a8ed9828952d/КРИЛА.aspx 

 
Крила у наслову Краковљевог романа, поред опасности и брзине, јасан су 

фигуративни знак катарзичног узнесења и изненадне смрти главног јунака, али 
и осталих јунака. Јунаци овога романа су људи осуђени на смрт. Војник код 
Станислава Кракова често постаје пристојан аутомат. Ово је прича о страху, 
радости и смрти, која се сваког часа може изненадно појавити. Крила јесу 
архетипски знак модерног доба. Значење им је слобода, покрет, узнесење, узлет 
маште, жеђ за далеким и недокучивим просторима духа, односно покушај да се 
превазиђе људска спутаност, тачније везаност за земљу и да се из просечности 
уздигне мисао слободног човека. 

 
 
 

5. Станислав Краков: ЦРВЕНИ ПЈЕРО И ДРУГЕ ПРОЗЕ / Београд: 
Службени гласник; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/6f8117fc-e732-4861-b9ea-a1773886a31c/ЦРВЕНИ-ПЈЕРО-
И-ДРУГЕ-ПРОЗЕ.aspx 
 

„На жалост модерне српске приповедачке уметности Краковљеве новеле 
Црвени пјеро нису објављене у раним двадесетим годинама XX века, нити је то 
аутор учинио за свога живота. Наравно, у поратним годинама (после 1945. па 
надаље) у контексту српске књижевности та манифестација је била немогућа 
због пишчеве биографије: у току Другог светског рата био је један од 
најближих сарадника генерала Милана Недића на многим осетљивим задацима. 
Овдашње објављивање приповедачке целине Црвени пјеро сасвим сигурно 
зрачи својом изразитом модерношћу и ова необична књижевна чињеница 
сведочи нам о једном авангардном пројекту који је препуштен забораву, а био 
је утемељен на оновременим најмодернијим тенденцијама европске прозне 
уметности. 

Ово издање Краковљевих прича разликује се по структури књиге као 
целине: док су у првом издању приче поређане по хронолошком  принципу 
композиција овог издања организована је у неколико тематских сегмената који 
се у неким елементима додирују. Свему су додати текстови из сегмента …И 
друге прозе”. 

Гојко Тешић 



 
6. Станислав Краков: КРОЗ БУРУ / Београд: Службени гласник; 
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/0d9cc491-723d-4df3-af27-c6b7a54e723f/КРОЗ-БУРУ.aspx 
 

Романтичну и сентиментално-поучну историју о смислу и сврси хероизма 
и ратничког карактера, о моралној поуци у време великог расула и посрнућа 
који рат и опасност изазивају, Краков је поставио између одбране отаџбине и 
чулног уживања. И једно и друго, и борба и наслада, подстичу чула, али и једно 
и друго траже неки простор остварења који превазилази хоризонт узбуђења. 
Кроз буру зато хоће да обнови лик аутентичне љубави уместо олаке потраге за 
еротским задовољењем. Роман истиче смисао ратничког става у односу на 
позадински иморализам. Одговорност према отаџбини у рату је постављена 
изнад сваког личног разлога. То даје историјску димензију разлици у 
карактеризацији плотског и љубавног, страсти и романсе. Да нема сенке смрти 
и пропасти државе, прича би била сентиментална, овако је ствар обрнута: на 
подлози једног сентименталног подухвата види се шта значи фриволност, а шта 
су одговорност и част. 
 
 
 
7. Емануел Бов: АРМАН / Београд: Службени гласник, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/3226698f-64ec-4c67-87a4-7fe323a8cb78/АРМАН.aspx 

 
„Емануел Бов је један од ретких писаца у ком не видим ни позу ни задње 

мисли. Њему је успело да у писању сачува ведру невештост а да не изазове 
сажаљење, већ ону вишеслојну мисаону ганутост какву можемо да очекујемо 
само од великих писаца. Ето шта је за мене Бов: кришом велики писац.” 

Бојан Савић Остојић 

 

„Више од било кога другог, Емануел Бов има осећај за дирљиви детаљ.” 

Самјуел Бекет 

 

 

 

 



 
8. Мухарем Баздуљ: КАО И ЈУЧЕР / Београд: Службени гласник, 2020. 

 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/a15c7842-4f8c-425a-a738-68eaa7914874/КАО-И-ЈУЧЕР-
.aspx 
 

Текстови сабрани у новој књизи Мухарема Баздуља представљају још 
један доказ његовог публицистичког умећа. И на помне пратиоце ауторовог 
рада, који су барем неке од ових списа извесно имали прилику да прочитају, као 
и на оне друге, који су у Баздуљев опус слабије упућени, ова збирка, 
посматрана као целина, неће моћи да не остави утисак, понекад горак због тема 
које се обрађују, понекад пријатан због начина на који су те теме обрађене. Јер 
„као и јучер”, ничега новог нема под капом небеском, а као и сутра, све може да 
буде ново ако буде на нов начин посматрано. 
 
 
 
9. Мухарем Баздуљ: ТРАНЗИТ, КОМЕТА, ПОМРАЧЕЊЕ / Београд: 
Службени гласник, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/транзит-комета-помрачење 
 

„Четрнаест година након првог, сарајевско-загребачког издања, дванаест 
година иза првог српског, после превода на немачки (Transit. Komet. Eklipse, 
Seifert Verlag, Wien, 2011) и енглески (Transit Comet Eclipse, Dalkey Archive 
Press, Victoria, Texas, 2018), суптилна и лирски симболична прозна књига 
Мухарема Баздуља Транзит, Комета, Помрачење поново је пред српским 
читаоцима. На пола пута између новелистичког циклуса и романа, овај триптих 
у којем се преплићу историјска метафикција о путовању Руђера Бошковића по 
европском истоку, потресна и реалистична прича из савременог живота те 
постмодернистичка аутофикција о писању, с проласком времена потврђује се 
као дело трајне вредности. Баздуљ има храбрости да својим телескопом гледа 
даље него већина писаца.” 

Џесика Секуира 

 

„На Баздуљев интелектуални свет снажно утичу најбољи (западни) писци 
и филозофи, ова проза га приближава узорима који имају за циљ осветљавање 
европског мрака.” 

Френк Ридел 



„Понудивши три врло различите новеле, не повезавши их превише 
очигледно, но такође и не представљајући их као три засебне приче, Баздуљ је 
креирао интригантно и велико уметничко дело.” 

Михаел Ортхофер 

 

 

10. Милош Јевтић: ПРЕПЛИТАЊА: РАЗГОВОРИ СА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТВАРАОЦИМА / Београд: Службени гласник, 2020. 
  
 
Преузето са сајта: 
 
https://klubglasnik.com/f106efdf-6c04-4156-a7be-537ba7c04fc1/ПРЕПЛИТАЊА.aspx 
 

Разговори са југословенским ствараоцима: Мирослав Крлежа, Михаило 
Лалић, Мирко Рачки, Изет Сарајлић, Александар Флакер, Ранко Маринковић, 
Блаже Конески, Едо Муртић, Цирил Космач, Милан Ђурчинов, Добриша 
Цесарић, Војо Станић, Јаков Готовац и Драгутин Вукотић.  
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ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР–ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 
 
1. ДЕЦА ЗЛА 

Миодраг Мајић 
Београд: Вулкан издаваштво, 2019. 

 

   
2. ВЕЛИКА ШЕТЊА 

Љиљана Шоп 
Београд: Народна књига, 1997. 

 

   
3. МОЈ МУЖ 

Румена Бужаровска 
Beograd: BOOKA, 2017. 

 

   
4. ПЛИШАНИ СОЛИТЕР 

Ана Вучковић 
Београд: Лагуна, 2007. 

 

   
5. ИЗНЕНАДИ МЕ! 

Софи Кинсела 
Београд: Лагуна, 2018. 

 

   
6. ЦРНА КЊИГА 

Лоренс Дарел 
Београд: Лагуна, 2005. 

 

   
7. БИСЕР КОЈИ ЈЕ РАЗБИО ШКОЉКУ 

Надија Хашими 
Београд: Лагуна, 2018. 

 

   
8. ХОДОЧАСНИК 

Јаков Фробаров 
Београд: Просвета, 1968. 

 

   
9. ВЕЛИКИ ЈУРИШ 

Слободан Владушић 
Београд: Лагуна, 2018. 

 

   
10.  ПРИЧЕ СА ГАЛИОЛЕ: ВЕРТИКАЛНИ ПУТОПИС 

Арсеније Јовановић 
Београд: Геопоетика, 2011. 
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