
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 3 

2015.  



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  
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 
 
 
Уредник:                Смиља Богдановић, начелник Одељења                 

(smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
 
Сарадници:           Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 

Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података 
Гордана Михајловић, оператер припреме података  

 Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
Смиљана Павков, документалиста  

 
 
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 

 

 

 
 



 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа oбјављених 

у службеним  гласилима Републике Србије, 
Аутономне Покрајине Војводине и града Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед садржаја нових бројева часописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. Листа најчитанијих књига 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије  

 

Указ о додели одликовања, Сретењског ордена другог степена за нарочите 

заслуге за Републику Србију и њене грађане у областима јавних, културних и 

хуманитарних делатности, Мехрибан Алијевој, председници Фондације 

„Хејдар Алијев”, Азербејџанска Република, Службени гласник Републике 

Србије бр. 30/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије – сталног представника Републике Србије при Економској 

заједници држава Западне Африке (ECOWAS), са седиштем у Њу Делхију, 

Јована Марића, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Њу Делхију, Јована Мириловића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 30/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Њу Делхију, Владимира Марића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 30/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Исламској Републици Авганистан, на нерезиденцијалној 

основи, са седиштем у Њу Делхију, Владимира Марића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2015 

 

Закон о измени Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2015 

 

Уредба о оснивању Канцеларије за координационе послове у преговарачком 

процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2015 

 

Уредба о стручном усавршавању државних службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2015 

 



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

радних места државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 

28/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање јубилеја 

Другог српског устанка 1815–2015, Службени гласник Републике Србије бр. 

22/2015 

 

Одлука о оснивању и уређењу Координационог тела за преговарачки процес 

са привременим институцијама самоуправе у Приштини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 24/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање 

активности на сузбијању сиве економије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 24/2015 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова 

одбора Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 25/2015 

 

Одлука о образовању Савета за развој одбрамбене индустрије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за анализу инфраструктуре 

информационих система државних органа, Службени гласник Републике 

Србије бр. 25/2015 

 

Одлука о проглашењу Дана жалости 15. марта 2015. године, поводом смрти 

грађана Републике Србије, трагично настрадалих у удесу хеликоптера, 

Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Одлука о  изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за 

регион Шумадије и Западне Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

27/2015 

 

Одлука о образовању Одбора за организацију састанка Министарског савета 

Организације за европску безбедност и сарадњу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 28/2015 

 



Одлука о измени и допуни Кодекса понашања државних службеника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Правилник о начину вођења Регистра лица овлашћених за обављање послова 

извоза и увоза наоружања и војне опреме, брокерских услуга и техничке 

помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2015 

 

Правилник о обрасцима сагласности за безбедносну проверу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 28/2015 

 

Правилник о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу 

дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз наоружања и војне 

опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2015 

 

Правилник о начину извршења ванзаводских санкција и мера и организацији 

и раду повереника, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Правилник о евиденцијама из области детективске делатности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Правилник о начину употребе средстава принуде у вршењу послова 

приватног обезбеђења, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за европске 

интеграције, Ане Илић, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015  

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за 

европске интеграције, Ане Илић, Службени гласник Републике Србије бр. 

22/2015 

 

Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне 

упражњеног места у Националном савету ромске националне мањине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2015 

 

Решења о пријему у држављанство Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 28/2015 

 

Посебан колективни уговор за полицијске службенике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 22/2015 

 

Посебан колективни уговор за државне органе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 25/2015 

 

Кадровска решења, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2015 

 



Сажетак Редовног годишњег извештаја о раду Повереника за заштиту 

равноправности за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

29/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Протокол између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о 

спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о 

реадмисији лица која незаконито бораве, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 4/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике 

Србије и Владе Краљевине Шведске о спровођењу Споразума између 

Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито 

бораве, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

4/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о посланику у радном односу у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине, Керестеш Дејана, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 6/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за управљање 

Стратегијом еУправе покрајинских органа, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 7/2015 

 

Колективни уговор за органе Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2015 

 

 

Службени лист града Београда 

 

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

града Београда бр. 11/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о униформи и ознакама комуналних 

полицајаца, Службени лист града Београда бр. 11/2015 

 



Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналном реду, Службени лист града 

Београда бр. 11/2015 

 

Одлука о подизању споменика српским жртвама страдалим у оружаним 

сукобима од 1991. године на простору бивше Југославије, Службени лист 

града Београда бр. 11/2015 

 

Одлука о подизању споменика научнику и проналазачу Михајлу Пупину, 

Службени лист града Београда бр. 11/2015 

 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о хемикалијама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о биоцидним производима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине, Службени гласник Републике Србије бр. 

25/2015 

 

Закон о изменама и допунама Царинског закона, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2015 

 

Закон о кретању уз помоћ пса водича, Службени гласник Републике Србије 

бр. 29/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта за 2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 22/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности 

неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања 

миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2015. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 23/2015 

 

Уредба о изменама Уредбе о посебној накнади за рад чланова и заменика 

чланова Комисије за спровођење програма заштите, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2015 



Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција, Службени 

гласник Републике Србије бр. 28/2015 

 

Уредба о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума 

за одређивање угрожених потрошача при додели ваучера за субвенционисану 

куповину опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 28/2015 

 

Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених 

природних добара од националног интереса у 2015. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Уредба о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о условима и начину доделе и 

коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

 Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених 

производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивање износа 

посебне дажбине, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног предузећа 

„Сава“ ДП Шабац, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног водопривредног 

предузећа „Ерозија“, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Одлука о висини чланарине и надокнада за 2015. годину Коморе биохемичара 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању радне групе за праћење 

ликвидности буџета Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 25/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и 

ванбилансних ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Одлука о поступању даваоца финансијских услуга по приговору корисника 

финансијских услуга и поступању Народне банке Србије по притужби тих 

корисника, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Одлука о образовању Буџетског фонда за наоружање и војну опрему, 

Службени гласник Републике Србије бр. 27/2015 



 

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 28/2015 

 

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. 28/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Националног савета за климатске 

промене, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2015 

 

Одлука о висини накнаде за чланарину за 2015. годину Лекарске коморе 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2015 

 

Одлука о висини накнаде за издавање лиценце, привремене лиценце и 

обнављања лиценце за 2015. годину Лекарске коморе Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 29/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за управљање процесом стратешког развоја 

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд, Службени гласник Републике Србије 

бр. 30/2015 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд –

Суботица – државна граница (Келебија) на животну средину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Одлука о ближим условима и начину прибављања и избора понуда за 

преузимање, односно продаје акција, имовине и обавеза банке у 

реструктурирању, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Одлука о ближим условима и начину обављања привремене управе у банци, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Одлука о садржини докумената и доказа који се подносе уз захтев за давање 

дозволе за рад и давање појединих сагласности и одобрења Народне банке 

Србије банци за посебне намене, као и ближим условима и начину давања 

појединих сагласности и одобрења друштву за управљање имовином, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Одлука о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне 

ревизије банке, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Одлука о минималном захтеву за капиталом и подобним обавезама банке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 



Одлука о финансијској подршци унутар банкарске групе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2015 

 

Одлука о ближим условима и начину вршења независне процене вредности 

имовине и обавеза банке ради утврђивања испуњености услова за покретање 

поступка реструктурирања, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Одлука о ближим условима конверзије елемената допунског капитала банке, 

односно банке у реструктурирању и ближим условима и начину вршења 

отписа и конверзије обавеза банке у реструктурирању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2015 

 

Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и 

утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Одлука о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за 

транспорт природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре, Службени гласник 

Републике Србије бр. 22/2015 

 

Правилник о класификацији објеката, Службени гласник Републике Србије 

бр. 22/2015 

 

Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старијим особама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 22/2015 

 

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског 

дневника и грађевинске књиге, Службени гласник Републике Србије бр. 

22/2015 

 

Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора, Службени гласник 

Републике Србије бр. 22/2015 



Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о 

планирању, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката, Службени гласник 

Републике Србије бр. 23/2015 

 

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом 

„ван дохвата руке“ за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

23/2015 

 

Правилник о допунама Правилника о техничко-технолошким поступцима за 

формирање квалификованог електронског потписа и критеријумима које 

треба да испуне средства за формирање квалификованог електронског 

потписа, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о квалитету зачина, 

екстраката зачина и мешавина зачина, Службени гласник Републике Србије 

бр. 23/2015 

 

Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање 

испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и 

лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје 

министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање 

тих лиценци, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2015 

 

Правилник о утврђивању слободног капацитета увећаног за вредност 

инсталиране снаге електрана за које је престао привремени статус 

повлашћеног произвођача, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2015 

 

Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за 

обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију 

електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2015 

 

Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о 

спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2015 

 

Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за 

царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2015 

 



Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма који се 

финансирају из извора финансирања 11 – Примања из иностраних 

задуживања, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

    

Правилник о детергентима, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама 

производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2015 

 

Правилник о измени Правилника о квалитету хране за животиње, Службени 

гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању трошкова за 

издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга, 

Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Правилник о енолошким поступцима и енолошким средствима за 

производњу шире, вина и других производа, Службени гласник Републике 

Србије бр. 26/2015 

 

Правилник о реглоскопима, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2015 

 

Правилник о измени Правилника о манометрима за мерење крвног притиска, 

Службени гласник Републике Србије бр. 26/2015 

 

Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања 

грађевинског земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2015 

 

Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу 

комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за 

употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним 

гарантним роковима за поједине врсте објеката, Службени гласник Републике 

Србије бр. 27/2015 

 

Правилник о полагању стручног испита у области просторног и 

урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и 

енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног 

урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера, Службени 

гласник Републике Србије бр. 27/2015 

 



Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката, 

Службени гласник Републике Србије бр. 27/2015 

 

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, 

Службени гласник Републике Србије бр. 27/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о техничким и кадровским условима које 

треба да испуњава стручна организација за вођење Виноградарског регистра, 

као и о методама обављања послова везаних за Виноградарски регистар, 

Службени гласник Републике Србије бр. 27/2015 

 

Правилник о начину полагања стручног испита за вршење послова приватног 

обезбеђења, висини трошкова организовања и спровођења испита и садржини 

и начину вођења евиденција, Службени гласник Републике Србије бр. 

28/2015 

 

Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу које 

морају имати бродови и друга пловила трговачке морнарице, Службени 

гласник Републике Србије бр. 28/2015 

 

Правилник о измени Правилника о висини трошкова полагања стручног 

испита за стицање стручне оспособљености за управљање чамцем, пловећим 

телом или плутајућим објектом, Службени гласник Републике Србије бр. 

28/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских 

пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 28/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга 

Републичког геодетског завода, Службени гласник Републике Србије бр. 

29/2015 

 

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних 

лица, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских 

пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Правилник о легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског 

инспектора, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Правилник о одређивању сидришта, Службени гласник Републике Србије бр. 

30/2015 



Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова 

унутрашње пловидбе, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну 

употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада, Службени 

гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Правилник о измени Правилника о преласку са аналогног на дигитално 

емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Правилник о садржини, начину вођења и одржавања фонда званичних 

метеоролошких и хидролошких података и информација, као и методама 

контроле квалитета и верификације поузданости података и начину њиховог 

објављивања и коришћења, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним 

документима, Службени гласник Републике Србије  бр. 24/2015 

 

Решења о издавању оперативних дозвола авио-превозницима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 27/2015 

 

Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и 

фауне у 2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од 

поплава за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза, 

Службени гласник Републике Србије бр. 27/2015 

 

Наредба о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и 

ледоизвалама, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

27/2015 

 

Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу емитовања музичких дела на 

радијским и телевизијским програмима РТС-а, Службени гласник Републике 

Србије бр. 23/2015 

 

Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу емитовања музичких дела на 

радијским и телевизијским програмима РТВ-а, Службени гласник Републике 

Србије бр. 29/2015 



 Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију 

о заштити и одрживом развоју Карпата, Службени гласник Републике Србије 

– Међународни уговори бр. 5/2015 

 

Закон о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну 

конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму између КfW, Франкфурт на Мајни и 

Републике Србије, у износу до 15.000.000 евра за Пројекат „Енергетске 

ефикасности у јавним објектима”, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 6/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета 

министара Републике Албаније о узајамној помоћи у спречавању, 

истраживању и сузбијању царинских прекршаја, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2015 

 

Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и 

Секретаријата за туризам и културу Абу Дабија, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о изменама и допунама 

Споразума између Републике Србије и Републике Италије о кредиту за 

реализацију програма „Кредит за помоћ малим и средњим предузећима преко 

домаћег банкарског сектора и подршку локалном развоју кроз јавна 

комунална предузећа“, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 4/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање 

потреба и интереса младих у 2015. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 7/2015 

 

Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката 

које финансира Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине 



Војводине у 2015. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 8/2015 

  

Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава удружењима 

грађана за област здравствене заштите, социјалне заштите и заштите лица са 

инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и 

популаризације пронаталитетне политике у 2015. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2015 

 

Упутство о благајничком пословању које се обавља у Покрајинском 

секретаријату за финансије, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 7/2015 

 

Упутство о начину и поступку обављања трансакција са ефективним страним 

новцем за потребе исплате накнаде трошкова службених путовања у 

иностранство, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2015 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и 

сахрањивању, Службени лист града Београда бр. 11/2015 

 

Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси 

исправа, ознака и ценовника, Службени лист града Београда бр. 3/2015 

 

Правилник о условима, критеријумима и начину финансирања програма од 

јавног интереса средствима Секретаријата за социјалну заштиту за период од 

2015. до 2018. године, Службени лист града Београда бр. 3/2015 

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих 

јединица Градске управе Града Београда, Службени лист града Београда бр. 

8/2015 

 

Решење о измени Решења о општим паркиралиштима, Службени лист града 

Београда бр. 3/2015 

 

Решење о измени и допуни Решења о утврђивању цене услуга превоза у 

јавном линијском превозу путника на територији Града Београда, Службени 

лист града Београда бр. 12/2015 

 

Решење о допуни Решења о утврђивању износа просечне цене квадратног 

метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Београда 

за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину, Службени лист града 

Београда бр. 13/2015 



 

Упутство о начину уплаћивања  и евидентирања одређених јавних средстава 

и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда, Службени лист 

града Београда бр. 13/2015 

 

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној 

делатности града Београда, Службени лист града Београда бр. 3/2015 

 

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Зеленило –

Београд“, Службени лист града Београда бр. 4/2015 

 

Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно 

предузеће  „Београд“, Службени лист града Београда бр. 4/2015 

 

Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Београд-пут“, Службени 

лист града Београда бр. 4/2015 

 

Колективни уговор код послодавца Јавно комунално предузеће „Погребне 

услуге“ Београд, Службени лист града Београда бр. 4/2015 

 

Колективни уговор код послодавца ЈКП „Београдске електране“, Службени 

лист града Београда бр. 4/2015 

 

Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ 

Београд,  Службени лист града Београда бр. 4/2015 

 

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа 

„Инфостан“, Службени лист града Београда бр. 4/2015 

 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности 

за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 



Одлука о изменама Статута Републичког фонда за здравствено осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 23/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима за 

спровођење мера активне политике запошљавања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 27/2015 

 

Правилник о допуни Правилника о програму и начину полагања стручног 

испита за стицање звања чланова посаде бродова трговачке морнарице, 

Службени гласник Републике Србије бр. 28/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним 

оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном 

поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места, 

Службени гласник Републике Србије бр. 30/2015 

 

 

 Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне 

Републике Уругвај о сарадњи у области ветерине, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Демократске и Народне Алжирске Републике у области здравља животиња, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета 

министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Закључци у вези са прибављањем сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

7/2015 

 

Закључак о начину спровођења посебних програма здравствене заштите у 

2015. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2015 

 

 

 

 



Службени лист града Београда 

 

Правилник о раду запослених у органима Града Београда, Службени лист 

града Београда бр. 8/2015 

 

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и 

ученику, Службени лист града Београда бр. 3/2015 

 

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и 

ученику, Службени лист града Београда бр. 7/2015 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне 

својине на граници, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Одлука о избору чланова Националног савета за високо образовање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских 

услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Правилник о начину формирања Листе најважнијих догађаја од посебног 

значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог 

интереса за јавност, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга, 

Службени гласник Републике Србије бр. 25/2015 

 

Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2015 

 

Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких 

уметника и извођача у угоститељству, Службени гласник Републике Србије 

бр. 23/2015 

 



Стратегија стручног усавршавања запослених у јединицама локалне 

самоуправе у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 

27/2015 

 

Измене и допуне Статута Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије 

(број 1816 од 16. децембра 2014. године), Службени гласник Републике 

Србије бр. 30/2015 

 

 

 Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Француске о социјалној сигурности, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 6/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о изгледу „Службеног листа Аутономне Покрајине Војводине“, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2015 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о проглашењу господина Петера Хандкеа, писца и хуманисте, за 

почасног грађанина Београда, Службени лист града Београда бр. 11/2015 

 

Одлука о проглашењу господина Никите Михалкова, филмског ствараоца, за 

почасног грађанина Београда, Службени лист града Београда бр. 11/2015 

 

Одлука о проглашењу господина Торвалда Столтенберга за почасног 

грађанина Београда, Службени лист града Београда бр. 11/2015 

 

Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Град 

Београд,  Службени лист града Београда бр. 3/2015 

 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2015 



 

Индекси потрошачких цена за фебруар 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2015 

 

Подаци о просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 

исплаћеним у фебруару 2015. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 30/2015 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Показатељ смањења потрошачких цена у јануару 2015. године, Службени 

лист града Београда бр. 10/2015 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2015. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије 

9. НЕДЕЉНИК 

10. NEWSWEEK 

11. НИН 

12. ПЕЧАТ 

13. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

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. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког друштва Србије 

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена 

питања 

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА 

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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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 библиотека 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.   Пословник Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца: са 
објашњењима из парламентарне праксе и законским одредбама / израдио: 
Илија А. Пржић, асистент Београдског универзитета; Државна штампарија 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 1924. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. ДЕМОКРАТИЈА У ЕРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И 

МЕДИЈАТИЗАЦИЈE / Ханспетер Криеси ...[еt al.] 

Београд : Албатрос плус, 2013. 
  

2. УСПОН И ПРОПАДАЊЕ ДРЖАВЕ 

Мартин ван Кревелд 

Београд : Албатрос плус : Факултет безбедности 

Универзитета, 2012. 
  

3. ШТА ЕВРОПА ДУГУЈЕ ГРЦИМА : 

о основама наше културе у грчкој антици 

Томас Александер Слезак 

Београд : Албатрос плус : Службени гласник, 2012. 

  

4. ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ XX ВЕКА : 

кључ за разумевање 

Дени Лауре 

Београд : Clio; 

Нови Сад : Музеј савремене уметности Војводине, 2014. 

  

5. КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА И ИДЕНТИТЕТ СРБИЈЕ 

Љиљана Рогач Мијатовић 

Београд : Факултет драмских уметности, Институт за 

позориште, филм, радио и телевизију : Clio, 2014. 

  

6. МЕЂУНАРОДНИ КУЛТУРНИ ОДНОСИ : 

историја и контекст 

Франсоа Шобе, Лорен Мартен 

Београд : Clio, 2014. 

  

7. КЛОНИРАНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ : 

у 5,2 (пет зарез два) поглавља 

Слободан Ђурић 

Београд : Књига-комерц, 2002. 

  

8. ПАД АМЕРИЧКЕ МОЋИ 

Серђо Романо 

Београд : Албатрос плус, 2014. 

  

9. ТАНГО У СРЦУ ГРАДА 

Александра Антић 

Београд : Албатрос плус, 2014. 

  

10. ЕМИЛИ Л. 

Маргерит Дирас 

Београд : Албатрос Плус, 2012. 

  

11. МОМО : породични албум 

Момо Капор 

Београд : Албатрос плус, 2013. 

  

 

 



12. ЖИВОТ У МРАЧНИМ ВРЕМЕНИМА : мемоари 

Ернст Павел 

Београд : Clio, 2014. 

  

13. ДРЕВНА СВЕТЛОСТ 

Џон Банвил 

Београд : Clio, 2014. 

  

14. САРАЈЕВСКИ ОМНИБУС 

Велибор Чолић 

Београд : Clio, 2014. 

  

15. БЕЗ ДАХА 

Димитрис Сотакис 

Београд : Clio, 2014. 

  

16. ДВОЈЕЗИЧНИ ЉУБАВНИК 

Хуан Марсе 

Београд : Clio, 2014. 

  

17. ИЗВОД ИЗ КЊИГЕ РОЂЕНИХ : прича о Данилу Кишу 

Марк Томпсон 

Београд : Clio, 2014. 

  

18. ПУРГАТОРИЈУМ 

Слободан Ђурић 

Београд : Књига комерц, 2013. 

  

19. ЕЛЕОНОРА И ПАРК 

Рејнбоу Рауел 

Београд : Дерета, 2014. 

  

20. HORSELESS 

Милан Oклопџић 

Београд : Дерета, 2014. 

  

21. МЛЕЧНИ ПУТ ОКЕАНА : јединство у различитости : 

путописи из Индонезије 

Соња Лапатанов 

Београд : Дерета, 2014. 

  

22. МУШКИ ДНЕВНИК 

Душан Пејчић 

Београд : Дерета, 2014. 

  

23. НА ИВИЦИ ВЕЧНОСТИ 

Џ. Е. Редмерски 

Београд : Дерета, 2014. 

  

24. ШТО БРЖЕ ИДЕМ, СВЕ САМ МАЊА 

Ћерсти Анесдатер Скомсвол 

Београд : Дерета, 2014. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  ФЕБРУАР – МАРТ 2015. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. РАЈ НА ДРУГОМ ЋОШКУ 

Марио Варгас Љоса 

Београд : Народна књига – Алфа, 2005. 

 

   

2. СОЦИЈАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА : 

нова наука о људским односима 

Данијел Големан 

Београд : Геопоетика издаваштво, 2014. 

 

   

3. ГРОБНИЦА ЗА БОРИСА ДАВИДОВИЧА 

Данило Киш 

Београд : Књижевне новине, 1981. 

 

   

4. КАИНОВ ОЖИЉАК: [роман о мисији Иве 

Андрића у нацистичкој Немачкој] 

Владимир Кецмановић; Дејан Стојиљковић. 

Београд : Лагуна, 2014. 

 

   

5. КОНСТАНТИНОВО РАСКРШЋЕ: роман 

Дејан Стојиљковић 

Београд : Лагуна, 2009. 

 

   

6. КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА 

Филип Давид 

Београд : Лагуна, 2015. 

 

   

7. ЛЕЧЕЊЕ ШОПЕНХАУЕРОМ 

Ирвин Д. Јалом 

Београд : Плато, 2007. 

 

 

   

8. МЕРИ, МЕРИ 

Џејмс Патерсон 

Београд : Лагуна, 2014. 

 

   

9. ДВОСТРУКА ПРЕВАРА 

Џејмс Патерсон 

Београд : Лагуна, 2014. 

 

   

10.  ЖЕНА КОЈА ПЛАЧЕ 

Зое Валдес 

Београд : Лагуна, 2014. 

 

  

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

 

1. Alesandro Bariko: MR. GVIN / Beograd: Paideia, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://paideia.rs/index.php?plugin=search&plugin_view=search_results&page_id=

0&proizvodid=476&&search=all&search_text=GVIN&lang=srpski 

 

Džasper Gvin je pisac koji živi u Londonu i naizgled uživa u životu. Najednom 

oseća potrebu da prekine dosadašnji tok svog književnog rada. Mada, ne može se 

reći da pati od klasične kreativne krize – naime, on zapravo želi da promeni 

perspektivu, da dopre do srži stvaralačke magije. U tome mu pomaže devojka koja 

sa strastvenom odanošću prikuplja sve elemente onoga što će malo-pomalo postati 

misterija Mr. Gvina. Na njemu je da promeša karte, a njen je zadatak da ih vrati u 

prvobitni redosled kako bi došla do iznenađujućeg ali očiglednog rešenja. 

 

 

O autoru 

 

Alesandro Bariko je rođen 1958. godine u Torinu. Po obrazovanju je filozof i 

pijanista. Radio je kao muzički kritičar u „Republici”, a potom kao urednik 

kulturne rubrike u „Štampi”. Živi u Torinu gde vodi školu kreativnog pisanja po 

imenu Holden. 

Paideia je objavila sva najvažnija Barikova dela: Okean more, Svila, Pijanista, 

City, Bez krvi, Homer, Ilijada, Emaus, Mr Gvin, Tri puta u zoru, Zamkovi gneva, 

Ova priča, filmski scenario Španska partija, eseje Next, Varvari i knjigu o muzici 

Hegelova duša i krave iz Viskonsina. 

 

 

 

2. Džon Majkl Kuci: ISUSOVO DETINJSTVO / Beograd: Paideia, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://paideia.rs/index.php?plugin=search&plugin_view=search_results&page_id=

0&proizvodid=475&&search=all&search_text=isusovo&lang=srpski 

 

Intrigantna književna i metafizička zagonetka, ali i duboka, bolno humana priča o 

osnovnim pitanjima – šta znači biti roditelj i šta biva kad se uzvišeni principi 

sukobe sa prizemnim zahtevima svakodnevice. 

 

Patrick Flannery, Washington Post 



 

Kao i uvek, Kuci hipnotički vešto izmiče svakoj kategorizaciji... Ova lucidna, 

mistična i iznenađujuće duhovita gatka dugo će vam opsedati maštu. 

 

Boyd Tonkin, Independent 

 

Čudnovati spoj sokratovskog dijaloga, biblijske egzegeze, socrealističke drame i 

roud-muvija koji ogoljava i same temelje književnosti. 

 

Jason Farrago, New Republic 

 

Tajno otkrovenje o istini u romanu… Zabava najvišeg reda. 

 

Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung 

 

Nakon plovidbe preko okeana, sredovečan čovek i petogodišnji dečak iskrcavaju se 

u nepoznatoj zemlji u kojoj se govori španski. Pošto su tokom putovanja zaboravili 

prošlost, u izbegličkom kampu uče novi jezik i dobijaju nova imena – Simon i 

David. Vlasti grada Novilje (Novilla, ili Ne-mesto) dodeljuju im stan i pomažu 

Simonu da se zaposli kao lučki radnik. Dok David uči da čita iz dečjeg izdanja Don 

Kihota, Simon kreće u potragu za njegovom izgubljenom majkom, uveren da će 

prepoznati po intuiciji. 

Jednostavna priča o izbeglištvu, bezdomnosti i porodičnoj ljubavi neosetno prerasta 

u književnu meditaciju o mogućnosti utopije u savremenom svetu. Sa dozom 

humora i melodrame, Kuci razlaže hrišćanski mit i prepliće ga sa drugim, jednako 

moćnim poetičkim jezicima: pitagorejskom mistikom brojeva, Platonovim idejama 

o državi, budističkim učenjima, narodnim bajkama, začecima modernog romana i 

legendom o Supermenu.  

 

 

 

3. Milan Komnenić: LJUBA / Beograd: Paideia: Pariski krug, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://putuart.com/?p=6932 

 

U izdanju „Pariskog kruga” izašla je monografija „Ljuba” posvećena delu Ljube 

Popovića. Promocija knjige o njegovom stvaralaštvu važan je trenutak za našu 

kulturu i umetnost a pored ove promocije otvorena je i izložba njegovih radova 

(izbor iz knjige „Ljuba”) u Umetničkom prostoru „Pariski krug”. O knjizi su na 

promociji u Media centru 22. oktobra govorili: književnik Milan Komnenić, slikar 

Ljuba Popović i izdavač Živojin Ivanišević. 

 

Prema rečima Komnenića, „Ljuba Popović je naš najveći slikar, ali i čovek koji u 

našoj kulturi, sa stanovišta naših institucija i onoga što se zove ’zvaničan stav 

države’, nikada nije imao potporu ni jedne institucije u Srbiji”. Komnenić je 



istakao da je monografija jedno pregnuće u tehničkom i zanatskom pogledu i zato 

je samo po sebi dobitak za naš savremeni duh, za kreiranje stila prave kulture. 

Pomenuvši da nije siguran da je ikada video ijedno delo velikog srpskog slikara i 

akademika Popovića izloženo u Narodnom muzeju, Muzeju moderne 

umetnosti, Komnenić je dodao da je ovaj slikar i jedini srpski umetnik svetskog 

glasa koji ni kao akademik, nikada nije bio pozvan da napravi ni jednu jedinu 

izložbu u Galeriji akademija nauka, jer je to „Suviše veliko za naše uske, ponekad 

provincijske okvire u kulturi”. Ovoga puta glavni grad zaobišla je velika medijska 

propraćenost monografije a i izložbe o kojoj je reč. Ostaje nam da se pitamo zašto. 

 

Ivana Mitrović Cvetanović 

 

 

 

4.  Rodion Ščedrin: AUTOBIOGRAFSKI ZAPISI / Beograd: Paideia, 

2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://paideia.rs/index.php?plugin=search&plugin_view=search_results&page_id=

0&proizvodid=463&&search=all&search_text=AUTOBIOGRAFSKI&lang=srpski 

 

Rodion Ščedrin je jedan od najvećih ruskih kompozitora, koji je priznat kao klasik 

ne samo u svojoj zemlji već i u celom svetu. Životni saputnik genijalne balerine 

Maje Plisecke. Smeli inovator koji je u muzičku harmoniju uneo savremeni ritam. 

Njegov put ka slavi bio je težak i trnovit. Kroz kakva iskušenja je morao da prođe? 

Koliko teškoća je trebalo da savlada? Koliko puta je trebalo da odustane od 

kompromisa sa sopstvenom savešću i potčini se volji svemoćnog sistema? 

O tome – kao i o mnogo čemu drugom – najbolje će nam ispričati sam Rodion 

Ščedrin u svojim Autobiografskim zapisima. 

 

 

 

5. Vladeta Janković: BEOČUG: ogledi i kritike o srpskim piscima / 

Beograd: Srpska književna zadruga, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&pr

oducts_id=789  

 

Dr Vladeta Janković, profesor antičke književnosti, bavio se razmatranjem srpske 

proze u izuzetnim trenucima. Ti trenuci jesu njegov izbor i opredeljenje za autore i 

dela na kojima može primeniti svoj opšti i posebni metod. U optici profesora 

Jankovića našli su se: Laza Kostić, Stevan Sremac, Milan Kašanin, Borislav 

Mihajlović Mihiz, Borislav Pekić, Živojin Pavlović, Jovan Hristić, Ljubomir 



Simović. U središtu ovog niza imena, njihovih tema i žanrova, stoji kao simetrala 

Dragoslav Mihailović o kojem je napisao celovitu monografiju. 

 

 

 

6. Matija Bećković: SLUŽBA PUSTINJAKU CETINJSKOM / 

Beograd: Srpska književna zadruaga, 2013. 
 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&pr

oducts_id=830 

 

O dvestotoj godišnjici rođenja najvećeg pesnika, Srpska književna zadruga je 

sakupila oglede i besede velikog savremenog pesnika, umnogome Njegoševog 

sledbenika – da ovim izdanjem obeleži trajanje jednog od temelja i stubova srpske 

književnosti. Njegošem se Matija bavi još od 1971. godine, kada se lirski oglasio 

povodom stradanja Njegoševog zaveta i groba na Lovćenu, kao da je slutio dalja 

stradanja i iskušenja Njegoševe zemlje – roda i jezika. U ogledima, besedama i 

pesmama Bećković piše tumačenje i pohvalu Njegoševom liku, pesništvu i 

podvigu. Njegoševo delo – izraz i um – sve snosi kosmičku sudbinu pesnikovih 

kostiju i razorenog groba-crkve, simbola vere i poezije. 

 

 

 

7. Lazar Trifunović: SRPSKO SLIKARSTVO: 1900–1950 / Beograd: 

Srpska književna zadruaga, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&pr

oducts_id=850 

 

Kapitalno delo Lazara Trifunovića, profesora Univerziteta u Beogradu, dragoceni 

prilog istoriji srpske umetnosti, pogotovo razdoblja, kada je, u prvoj polovini 20. 

veka, dostigla umetničke vrhove na evropskom nivou. Lazar Trifunović je srpsko 

slikarstvo posmatrao sintetički i hronološki, prema vodećim likovnim elementima u 

pojedinim periodima: svetlost, forma, boja, tema. Nezaobilazan udžbenik 

tumačenja slikarstva, sa 112 reprodukcija umetničkih dela u koloru. 
 


