
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 3 

2016.  



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 
 

 
 

 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о распуштању Народне скупштине Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 21/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Либан, Емира Елфића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Либан, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Дамаску, Јована Вујасиновића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 29/2016 

 

Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2016 

 

Закон о општем управном поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 

18/2016 

 

Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2016 

 

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности 

неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања 

миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2016. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 18/2016 

 

Одлука о избору министра одбране, Зорана Ђорђевића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 19/2016 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 20/2016 

 

Одлука о расписивању избора за народне посланике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 



Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Одлука о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за 

проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне 

посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина 

општина у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 

23/2016 

 

Одлука о проглашењу елементарне непогоде за део територије Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2016 

 

Одлука о образовању Тела за координацију послова информационе 

безбедности, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2016 

 

Одлука о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне 

скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе 

расписаних за 24. април 2016. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 24/2016 

 

Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 26/2016 

 

Одлука о проглашењу елементарне непогоде на територији Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2016 

 

Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације, Службени 

гласник Републике Србије бр. 26/2016 

 

Одлука о укидању ванредне ситуације на територији Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 28/2016 

 

Одлука о проглашењу престанка елементарне непогоде, Службени гласник 

Републике Србије бр. 28/2016 

   

Правилник о начину обављања послова у служби за обезбеђење у заводима за 

извршење кривичних санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 

21/2016 

 

Правилник о летовима посебне намене за оперативне потребе Министарства 

унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2016 

 



Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање 

и ношење оружја, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2016 

 

Правилник о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и 

другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних 

санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2016 

 

Правилник о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада 

судијских помоћника, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2016 

 

Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, 

расписаних за 24. април 2016. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 22/2016 

 

Упутство за спровођење гласања на изборима за народне посланике народне 

скупштине, расписаним за 24. април 2016. године, на територији Аутономне 

Покрајине Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 

25/2016 

 

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 

народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење избора за 

народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина 

јединица локалне самоуправе, расписаних за 24. април 2016. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 25/2016  

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Ивице Здравковића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Александра Ребића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Миломира Лукића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Дејана Јонића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 22/2016 

 



Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Зорана Трнинића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 22/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, др Вјекослава Бобара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, др Милка Палибрка, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Мирјане Радоњић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2016 

 

Решење о допунама Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 32/2016 

  

Национална стратегија за процесуирање ратних злочина, Службени гласник 

Републике Србије бр. 19/2016 

 

Етички кодекс чланова Високог савета судства, Службени гласник Републике 

Србије бр. 26/2016 

 

Сажетак Редовног годишњег извештаја о раду за 2015. годину Повереника за 

заштиту равноправности, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Руске Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине током 

билатералне војно-техничке сарадње, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Пословник Покрајинске изборне комисије, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 12/2016  

 



Одлука о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара 

Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2016 

 

Одлука о одређивању боје гласачког листића и контролног листа за проверу 

исправности гласачке кутије за гласање на изборима за посланике у 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, који ће се одржати у 2016. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2016 

 

Одлука о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

14/2016 

 

Упутство за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне 

Покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 15/2016 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе града Београда за 2015. годину, Службени лист Града 

Београда бр. 4/2016 

 

Одлука о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац и образовању 

Привременог органа Градске општине Вождовац, Службени лист Града 

Београда бр. 9/2016 

 

Одлука о распуштању Скупштине Градске општине Земун и образовању 

Привременог органа Градске општине Земун, Службени лист Града Београда 

бр. 9/2016 

 

Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина 

Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 9/2016 

 

Решење о именовању председника и чланова Привременог органа Градске 

општине Вождовац, Службени лист Града Београда бр. 9/2016 

 

Решење о именовању председника и чланова Привременог органа Градске 

општине Земун, Службени лист Града Београда бр. 9/2016 

   

 

 

 

 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању граничних вредности годишње потрошње енергије на 

основу којих се одређује која привредна друштва су обвезници система 

енергетског менаџмента, годишњих циљева уштеде енергије и обрасца 

пријаве о оствареној потрошњи енергије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 18/2016 

 

Уредба о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне 

мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Уредба о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за 

подстицање квалитета туристичке понуде, Службени гласник Републике 

Србије бр. 22/2016 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о критеријумима за обрачун накнаде за 

амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, 

обвезницима плаћања, висини накнаде, као и о начину обрачунавања и 

плаћања накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове привредне 

делатности на поплављеном подручју, Службени гласник Републике Србије 

бр. 24/2016 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених 

породичних стамбених објеката, Службени гласник Републике Србије бр. 

24/2016 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове за кориснике 

оштећених породичних стамбених објеката, Службени гласник Републике 

Србије бр. 24/2016 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове регистрованом 

пољопривредном газдинству за отклањање последица поплава на 

поплављеним подручјима, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених 

потреба и друге потребе интеграције избеглица у 2016. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2016 

 

Уредба о сертификацији лица која обављају одређене делатности у вези са 

супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим 



гасовима са ефектом стаклене баште, Службени гласник Републике Србије 

бр. 24/2016 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној 

својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, Службени 

гласник Републике Србије бр. 26/2016 

 

Уредба о условима и начину привлачења улагања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 27/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала 

и средња предузећа и предузетнике у 2016. години који се реализује преко 

акредитованих регионалних развојних агенција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 28/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2016. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 28/2016 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског 

фонда за шуме Републике Србије у 2016. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2016 

 

Уредба о спровођењу Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког 

програма за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку 

опреме у 2016. години, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта за 2016. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 

финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских 

комуникација и информационог друштва у 2016. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2016 

 

Уредба о изменама Уредбе о условима, начину и поступку спровођења 

продаје капитала великих субјеката приватизације методом јавног 

прикупљања понуда, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2016 

  

Исправка Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање 

заштићених природних добара од националног интереса у 2016. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 19/2016 

 



Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене нове луке у 

Београду са слободном зоном, Службени гласник Републике Србије бр. 

22/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Управљачко-надзорног одбора 

Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Одлука о образовању Одбора за реализацију, праћење и унапређивање 

Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. 

године, за период до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

27/2016 

 

Одлука о именовању Комитета за управљање јавним дугом и средствима 

финансијске имовине Републике Србије под управљањем, Службени гласник 

Републике Србије бр. 28/2016 

 

Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2016 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање 

активности на сузбијању сиве економије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 29/2016 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна 

банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2016 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о случајевима и условима плаћања, 

наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 29/2016 

 

Одлука о образовању Радне групе за спровођење активности у циљу 

успостављања јединственог јавног регистра административних процедура и 

осталих услова пословања, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2016 

  

Правилник о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје, Службени 

гласник Републике Србије бр. 18/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора 

летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским средствима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2016 

 



Правилник о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред 

министарством надлежним за послове привреде, Службени гласник 

Републике Србије бр. 20/2016 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких 

истраживања за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

20/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, као и 

начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења 

средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за 

шуме аутономне покрајине, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о обрасцу и садржини захтева за 

додељивање права оплемењивача биљне сорте и документацији која се 

прилаже уз овај захтев, као и количини и начину достављања узорака 

репродукционог материјала сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 

20/2016 

 

Правилник о садржини, начину израде и форми безбедносне анализе и 

безбедносног извештаја жичаре, Службени гласник Републике Србије бр. 

22/2016 

 

Правилник о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и 

елементима регистра додатних овлашћења, Службени гласник Републике 

Србије бр. 22/2016 

 

Правилник о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу 

додатног овлашћења и обрасцу дозволе за регулисање железничког 

саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Правилник о начину за прибављање сагласности управљача железничке 

инфраструктуре, садржини техничке документације и активностима које 

инвеститор комуналне инфраструктуре треба да изврши током прибављања 

сагласности управљача железничке инфраструктуре, изградње и 

експлоатације кроз пружни појас, Службени гласник Републике Србије бр. 

23/2016  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Плану подрачуна 

консолидованог рачуна трезора, Службени гласник Републике Србије бр. 

24/2016 

 

Правилник о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања 

корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање 



подрачуна код Управе за трезор, Службени гласник Републике Србије бр. 

24/2016 

 

Правилник о висини таксе за издавање сертификата о безбедности за 

управљање железничком инфраструктуром и инфраструктуром индустријске 

железнице, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2016 

 

Правилник о висини таксе за издавање сертификата за одржавање железничке 

телекомуникационе мреже, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2016 

 

Правилник о висини таксе за издавање сертификата о безбедности за превоз и 

сертификата о безбедности индустријске железнице за превоз, Службени 

гласник Републике Србије бр. 24/2016 

 

Правилник о измени Правилника о одржавању железничких возила, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2016 

 

Правилник о електромагнетској компатибилности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2016 

 

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених 

граница напона, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину 

остваривања права на кредитну подршку, Службени гласник Републике 

Србије бр. 25/2016 

 

Правилник о садржини извештаја о безбедносној истрази, садржини 

обавештења, садржини и начину вођења базе података о безбедносној истрази 

несрећа и незгода у водном саобраћају, Службени гласник Републике Србије 

бр. 26/2016 

 

Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку 

одлагања плаћања дугованог пореза на рате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 28/2016 

 

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. 28/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о подстицајима за очување животињских 

генетичких ресурса, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2016 

 

Правилник о обрасцу уписнина чамаца и плутајућих објеката и помоћних 

књига, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2016 



Правилник о изменама и допунама Правилника 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. 29/2016 

 

Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2016 

 

Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног 

организма Xylella fastidiosa (Wells et al.), начину одређивања граница 

зараженог, угроженог и подручја без штетних организама, условима за 

окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2016 

 

Правилник о надзору над радом јавних извршитеља, Службени гласник 

Републике Србије бр. 32/2016 

 

Правилник о дисциплинском поступку против јавних извршитеља, Службени 

гласник Републике Србије бр. 32/2016 

 

Правилник о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде 

енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2016 

 

Правилник о измени Правилника о проглашењу и заштити строго 

заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, 

Службени гласник Републике Србије бр. 32/2016 

  

Аутентично тумачење одредби члана 52. став 1, члана 29. став 1, члана 30. 

став 2. и члана 50. став 2. тачка 1) Закона о приватизацији (Службени гласник 

гласник РС, број 83/2014, 46/2015 и 112/2015), Службени гласник Републике 

Србије бр. 20/2016 

  

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

Службени гласник Републике Србије бр. 28/2016 

 

Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и 

фауне у 2016. години, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2016 

 

Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 29/2016 

 

Закључак Владе о усвајању ИПАРД програма за Републику Србију за период 

2014–2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2016 



Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме, Службени 

гласник Републике Србије бр. 19/2016 

 

Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2016 

 

Листа средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији 

средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2016 

 

Тарифа такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Амандмана на Конвенцију о процени утицаја на 

животну средину у прекограничном контексту, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 4/2016 

 

Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о физичкој заштити 

нуклеарног материјала, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 4/2016 

 

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Кореје о 

избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2016 

 

Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Великог 

Војводства Луксембург о избегавању двоструког опорезивања у односу на 

порезе на доходак и на имовину, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2016 

 

Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Турске, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 4/2016 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Казахстан о међународном друмском саобраћају, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2016 

 

Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама члана 1 (а), члана 14 

(1) и члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године о 

међународном друмском превозу опасне робе (АДР), Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2016 

   



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о 

грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 13/2016 

 

Одлука о уступању на коришћење делова рибарских подручја „Бачка”, 

„Банат” и „Срем” на десет година, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 8/2016 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите животне средине 

Аутономне Покрајине Војводине за период 2016–20125. године, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2016 

 

Исправка Одлуке о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална 

улагања Аутономне Покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. 

години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из 

средстава Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2016 

 

Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. 

години (Службени лист АПВ, бр. 54/2015), Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 8/2016 

 

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање 

реализације пројеката енергетски одрживих фарми, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2016 

  

Правилник о додели бесповратних средстава за финансирање програмских 

активности удружења грађана у 2016. години на територији АП Војводине 

чија је делатност у вези са пољопривредном и сточарском производњом, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2016 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за опремање сточарских фарми 

у АП Војводини у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 8/2016 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција за прераду 

воћа, грожђа и поврћа на територији АП Војводине у 2016. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2016 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за набавку елемената система за 

заштиту од временских непогода на територији АП Војводине у 2016. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2016 



Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке опреме за 

наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП 

Војводине у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 8/2016 

 

Правилник о обрасцу и садржини идентификационе картице пољопривредног 

саветодавца, као и о начину коришћења, издавања и поништавања, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 13/2016 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о начину реализације помоћи за побољшање услова становања 

интерно расељених лица на територији града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 4/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и 

градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно 

градским општинама у 2016. години, Службени лист Града Београда бр. 

4/2016 

 

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

боравка деце у предшколској установи чији је оснивач правно или физичко 

лице, Службени лист Града Београда бр. 4/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Привредног друштва за управљање 

Слободном зоном Београда, Службени лист Града Београда бр. 5/2016 

 

Одлука о образовању робних резерви Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 10/2016 

 

Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног 

интереса у областима омладинског сектора у Граду Београду, Службени лист 

Града Београда бр. 10/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уређивању садржине и 

начину вођења Информационог система енергетике Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 8/2016  

 

Закључак о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града 

Београда за 2015. годину, Службени лист Града Београда бр. 10/2016 

 

Генерални урбанистички план Београда, Службени лист Града Београда бр. 

11/2016 



План квалитета ваздуха у агломерацији Београд, Службени лист Града 

Београда бр. 5/2016 

 

План генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ, градска 

општина Вождовац, Службени лист Града Београда бр. 12/2016 

 

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског 

грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Б1, Службени лист Града 

Београда бр. 13/2016  

 

План детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV 

„Аутокоманда” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине 

Вождовац и Савски венац, Службени лист Града Београда бр. 13/2016  

 

Програм контроле квалитета ваздуха на територији Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 14/2016 

 

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 

2016. годину, Службени лист Града Београда бр. 10/2016 

 

 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2016 

 

Уредба о Програму здравствене заштите становништва од заразних болести, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Уредба о Националном програму за палијативно збрињавање деце у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Уредба о Националном програму за унапређење развоја у раном детињству, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Одлука о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром 

„Др Драгиша Мишовић – Дедиње”, Службени гласник Републике Србије бр. 

27/2016 

 



Одлука о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром 

„Звездара”, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2016 

 

Одлука о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром 

„Земун”, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2016 

 

Одлука о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром 

„Бежанијска коса”, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2016 

 

Исправка Одлуке о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким 

центром „Звездара”, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима за 

спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене 

сараднике, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ортопедским помагалима 

војних инвалида, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2016 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се 

прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 24/2016 

 

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 

2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2016 

 

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2016 

 

Правилник о измени Правилника о садржају и начину обележавања спољњег 

и унутрашњег паковања медицинског средства, као и садржају упутства за 

употребу медицинског средства, Службени гласник Републике Србије бр. 

31/2016 

 

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за 

период од 2016. до 2025. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

26/2016 

 

Сертификати о акредитацији здравствених установа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 19/2016 

 

 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених 

лица у АП Војводини у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 7/2016 

 

Јавни позив за доделу субвенције незапосленим лицима за самозапошљавање 

у АП Војводини у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 7/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне 

заштите, Службени лист Града Београда бр. 4/2016 

 

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. 8/2016 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Исправка Закона о изменама и допунама Закона о култури, Службени гласник 

Републике Србије бр. 30/2016 

  

Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 22/2016 

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредбе члана 6. Закона о 

изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима (Службени 

гласник РС, број 119/2012), у делу новододатог члана 171а ст. 1, 2 и 5. Закону 

о ауторском и сродним правима, нису у сагласности са Уставом и потврђеним 

међународним уговорима, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2016 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма 

основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике 

Србије на Академији за националну безбедност, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2016 

   



Правилник о начину вођења и упису у евиденцију представника иностраних 

медија и дописништава иностраних медија, Службени гласник Републике 

Србије бр. 21/2016 

 

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика 

дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у 

установи образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 

22/2016 

 

Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача, Службени гласник Републике 

Србије бр. 24/2016 

 

Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и 

савеза у области спорта, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2016 

  

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 22/2016 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 29/2016 

   

Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 

2016. до 2020. године – Истраживања за иновације, Службени гласник 

Републике Србије бр. 25/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о критеријумима и начину награђивања даровитих ученика, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2016 

 

Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са 

седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 

2015/2016. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

12/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању споменика Глумцу, Службени лист Града Београда бр. 

4/2016 

 

Одлука о ученичким и студентским стипендијама, Службени лист Града 

Београда бр. 10/2016 



Одлука о подизању спомен-обележја Јелени Шантић, Службени лист Града 

Београда бр. 10/2016 

 

Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма, 

Службени лист Града Београда бр. 4/2016 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за фебруар 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 27/2016 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у фебруару 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2016 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2016. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. NEWSWEEK 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

12. 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 библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне 
писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. 
Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и 
друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим 
путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 

1.  Тих. Р. Ђорђевић: Из Србије кнеза Милоша: културне прилике од 1815. 
до 1839. године, 1922 . 

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

 

 

 

 

 

 















































































































  



У складу са Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији до 
2020. године (Службени гласник РС бр. 51/2010), а у жељи да корисницима 
учинимо видљивим садржај обимног библиотечког фонда којим библиотека 
Управе за заједничке послове републичких органа располаже, претходних година 
започели смо дигитализовање богате и разноврсне грађе. Са задовољством 
представљамо неке наслове из до сада дигитализованих монографских 
публикација, које се у целини могу видети у ПДФ формату на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
 
 
 
 
 

1871. година 
 
Ubicini: Constitution de la Principaute de Serbie, 1871. 
 

Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1871. године 
 

 

 

1872. година 
 
Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији за 1872. годину, књига XXV 
 
Речник свију вароши, варошица, села и засеока у Србији са 9 спискова и таблица, 
1872. 
 
А. Токвиљ: О демократији у Америци, 1872. 
 
Протоколи Народне скупштине, држане у Крагујевцу 1872. године 
 
 

 

1873. година 
 
Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији у 1873/4 години, књига 
XXVI 
 
Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1873. године 
 
Грађански законик за Књажество Србију обнародован на Благовести 25. марта 
1844. године, 1873. 
 
 

1874. година 
 
Протоколи ванредне Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1874. године 
 
 
 
 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Constitution-Serbie.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Protokoli-Narodne-skupstine-koja-je-drzana-u-Kragujevcu.1871.godine.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zbornika-zakona-i-uredaba-u-Knjazestvu-Srbiji-za-1872.%20godinu,%20knjigaXXV.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Recnik-sviju%20varosi,-varosica-i-zaseoka-u-Srbiji.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/O-demokratiji-u-Americi.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Protokoli-Narodne-skupstine-koja-je-drzana-u-Kragujevcu.1872.godine.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zbornik%20zakona%20i%20uredaba%201874.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Protokoli-Narodne-skupstine-koja-je-drzana-u-Kragujevcu.1873.godine.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Gradjanski%20zakonik%201873.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Protokoli%20narodne%20skupstine%201874.pdf


 
 
 

1875. година 
 
Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији у години 1875, књига XXVII 
 
Стенографске белешке о седницама Народне скупштине држане у Београду 
1874/5. године, I 
 
Стенографске белешке о седницама Народне скупштине држане у Београду 
1874/5. године, II 
 
М. Ђ. Милићевић: Чупићи Стојан и Никола, 1875. 
 
 
 

1876. година 
 
А. Мајков: Историја српскога народа, 1876. 
 
М. Ђ. Милићевић: Кнежевина Србија, 1876. 
 
Џон Стјуарт Мил: О представничкој влади, 1876. 
 
Протоколи Народне скупштине, држане у Крагујевцу и Београду 1875/6. године, 
1876. 
 
 
 

1877. година 
 
Зборник закона и уредаба у Књажеству Србији у досадањим зборницима 
нештампаних а издатих од 2. фебруара 1835. до 23. октобра 1875. године, 1877, 
књига 30. 
 
Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији од 23. јануара 1876. па до 
1. јуна месеца 1877. године, књига XXIX 
 
Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 23. Јуна до 24. Јула 
1877, књига 31. 
 
Хронологијска и азбучна таблица свију зборника, закона и уредаба изданих у 
Књажеству Србији од 2. фебруара 1835. до 24. јула 1877, почињући од Зборника 1. 
па до 31-ог 
 
Протоколи Народне Скупштине која је држана у Крагујевцу 1877. године 
 
 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zbornik%20zakona%20i%20uredaba%201875.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Stenografske-beleske-1875.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Stenografske-beleske-1875-II.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Cupici-Stojan-i-Nikola.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Istorija%20srpskog%20naroda%201876.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/knezevina%20srbija.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/O-predstavnickoj-vladi.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Protokoli-narodne-skupstine.1876.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zbornik%20zakona%20i%20uredaba%201877.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/zbornik%20zakona%20%20i%20uredaba%201878-31.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Hronologijska%20i%20azbucna%20tablica%201877.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Protokoli%20narodne%20skupstine%20koja%20je%20drzana%20u%20Kragujevcu%201877.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zb%D0%BErnik-z%D0%B0k%D0%BEn%D0%B0-i-ur%D0%B5d%D0%B0b%D0%B0-u-Knj%D0%B0z%D0%B5stvu-Srbi%D1%98i-1835-1875%20g%D0%BEd.pdf
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. ЖИВЕТИ БЕЗ ИГАРА: ДРАМСКИ ТРОУГАО У 

МЕЂУЉУДСКИМ ОДНОСИМА 

Стивен Карпман 

Нови Сад: Психополис институт, 2015. 
  

2. СМИСАО ЖИВОТА: ПРИЧЕ ИЗ ПСИХОТЕРАПИЈЕ 

Ирвин Д. Јалом 

Нови Сад: Психополис институт, 2015. 
  

3. ЈЕДАН ДАН И ДРУГЕ ПРИЧЕ О ПСИХОТЕРАПИЈИ 

Ирвин Д. Јалом 

Нови Сад: Психополис институт, 2015. 

  

4. ТИПОВИ ЛИЧНОСТИ: РАЗУМЕВАЊЕ ЛИЧНОСТИ У 

ПСИХОТЕРАПИЈИ И САВЕТОВАЊУ 

Вен Џоинс, Ин Стјуарт 

Нови Сад: Психополис институт, 2015. 

  

5. БОЖЈИ ЉУДИ 

Борисав Станковић 

Београд: Ringier Axel Springer, 2014. 

  

6. ВЕЗА: ЉУБАВ КАО ЕМОЦИОНАЛНО ВЕЗИВАЊЕ 

Амир Левин, Рејчел Хелер 

Нови Сад: Психополис институт, 2015. 

  

7. ПОГЛЕД СА ЕДИНБУРШКЕ СТЕНЕ 

Алис Манро 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

8. ПЛЕС СРЕЋНИХ СЕНКИ: И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Алис Манро 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

9. ПТИЦЕ У УСТИМА И ДРУГЕ ПРИЧЕ: ИЗАБРАНЕ ПРИЧЕ 

Саманта Швеблин 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

10. НЕВИДЉИВИ ЧОВЕК 

Ралф Елисон 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

11. КАПЕТАН ПРЉАВИ ФРЕД 

П. Ховард (Јене Рејте) 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

12. ОДЈЕЦИ У ПРОВАЛИЈИ: АНТОЛОГИЈА ЕРСКОГ АФОРИЗМА 

Слободан Симић 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

13. САБО ЈЕ СТАО 

Ото Хорват 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 



  

14.  И НОЋ СЕ УВУКЛА У ЊЕГОВО СРЦЕ 

Ђорђе Писарев 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

15. МИ ЖЕ СЕНТАНДРЕЈЦИ 

Петар Милошевић 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

16. ИЗЛОЖБА 

Миодраг Кајтез 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

17. АТАКА НА ИТАКУ 

Мирко Демић 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

18. РОМАН НОАР С АРГЕНТИНЦИМА 

Луиса Валенсуела 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

19. РУКА ВАТРЕ 

Алберто Руј Санчез 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

20. РЕЗЕРВНИ ЖИВОТ 

Лидија Димковска 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

21. У ОЧЕКИВАЊУ НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ 

Душко Родев 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

22. LA SANS PAREILLE: ЉУБАВНИ РОМАН СА ДОДАЦИМА 

Милисав Савић 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

23. МАЛИ ГЛОСАР КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА 

Милисав Савић 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

  

24. СРПСКИ БИОГРАФСКИ РЕЧНИК; КЊИГА 6 

Нови Сад: Матица српска, 2014. 

  

25. НОРМАТИВНА ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Предраг Пипер, Иван Клајн 

Нови Сад: Матица српска, 2014. 

  

26. ЧИСТИНА 

Ана Ристовић 

Београд: Архипелаг, 2015. 

 

 

 



27. ДИВЉИ ЛАБУД 

Мајкл Канингем 

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

28. ФЕНИКСОВ СИНДРОМ 

Алексеј Слапoвски  

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

29. ГРОФ САВА ВЛАДИСЛАВИЋ  

Никола Моравчевић 

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

30. ИЛУСТРОВАНА ИСТОРИЈА БЕОГРАДСКИХ КАФАНА: 

ОД ТУРСКОГ ХАНА ДО АЕРО КЛУБА: 1800–1941. 

Борис Белингар, Бошко Мијатовић 

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

31. ИЗВАН ВРЕМЕНА 

Давид Гросман 

Београд: Архипелаг, 2014. 

  

32. НИШТА ОД УМЕТНОСТИ 

Петер Естерхази 

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

33. ПОСЛЕДЊИ РОМЕЈИ 

Немања Ротар 

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

34. РАЗБРАЈАЛИЦА: ОКТОПОД ПРИЧА 

Ласло Блашковић 

Београд: Архипелаг; Нови Сад: Завод за културу Војводине, 

2014. 

  

35. СЛУЧАЈ КУКОЦКИ 

Људмила Улицка 

Београд: Архипелаг, 2014. 

  

36. СУТРАДАН ПОСЛЕ ДЕТИЊСТВА: КЊИГА О МИКИ 

АНТИЋУ, НЕЖНОСТИ, ПТИЦАМА И ОДРАСТАЊУ 

Немања Ротар 

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

37. СВЕТЛОСТ НА ВОДИ: ПУТ НА СЕВЕР 

Веселин Марковић 

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

38. ТРИ ПРИЧЕ О САМОУБИЦАМА 

Горан Марковић 

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

  

 



 

PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Sakupio i priredio Antonije Đurić: ŽENE SOLUNCI GOVORE / 

Beograd: Evro-Giunti, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/57872_zene_solunci_govore_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Povodom stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata, Evro–Đunti je objavio 

knjigu Antonija Đurića, potresno svedočanstvo o hrabrim i odvažnim kćerima 

Srbije koje su branile obraz i čast svog naroda u Prvom svetskom ratu, o kojima je 

svetska štampa pisala sa divljenjem, a čuveni francuski generali, poput Franše 

D’Eperea, u njima videli veliku uzdanicu za odbranu od neprijatelja. Svetska 

štampa donosila je njihove slike na svojim naslovnim stranama i sa divljenjem 

izveštavala o junačkim podvizima velike Milunke Savić, srpske Jovanke Orleanke, 

i Sofije Jovanović, čuvene braniteljke Beograda. Antonije Đurić pripoveda nam o 

podvizima i junaštvu odvažne Vasilije Vukotić, ćerke serdar Janka Vukotića, 

Nataliji Bjelajac, hrabroj Slovenki koja je napustila rodni Maribor i pošla da brani 

srpsku zemlju. Tu su i priče o Marici Savić, Milosavi Perunović, Lenki Rabasović i 

mnogim drugim heroinama koje su preživele sve strahote Albanije i hrabro 

zakoračile na Solunski front, kako bi učestvovale u oslobađanju svoje voljene 

otadžbine... 

 

„Ja sam ih gledao i na ratištu, s puškom i bombom u ruci, i u bolnicama, u kojima 

su na materinske i sestrinske grudi privijale ranjene junake, i u povlačenju kroz 

neprohodne albanske gudure, gde se na nemoćne i slomljene bolom pucalo u leđa 

iz zaseda, i u kojima se masovno umiralo od gladi i zime... Gledao ih i divio im se! 

Ni straha, ni kolebanja, ni suza, ni uzdaha! Nije bilo žrtve koju one ne bi mogle da 

podnesu za svoju otadžbinu. To su odvažne kćeri Srbije, majke i sestre junaka sa 

Cera i Kolubare, mojih ratnih drugova, kojima je otadžbina bila preča od života i 

koje su, birajući između poniženja i smrti – izabrale smrt...” 

 

Anri Barbi, francuski književnik 

 

 

 

2. Fernando Sorentino: SEDAM RAZGOVORA SA HORHEOM 

LUISOM BORHESOM / Beograd: Dereta, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://dereta.rs/6d51d358-3ff8-4b54-8352-8e33dc6d2276/7-

razgovora-s-Horheom-Luisom-Borhesom.aspx#.VvE7ujEtG2A 

 



Paradoksalno je to što dijalozi između jednog pisca i jednog novinara manje 

podsećaju na ispitivanje, a više na izvesnu vrstu samoposmatranja. Za onoga ko 

pitanja postavlja, to može biti zamoran i dosadan zadatak; za ispitanika, to je nešto 

poput nove avanture u kojoj vreba nešto tajno i nepredvidljivo. Fernando 

Sorentino poznaje moje delo – nazovimo ga tako – mnogo bolje od mene; tome 

doprinosi činjenica da ja određeni tekst napišem samo jednom, a on ga pročita 

mnogo puta, što moja dela čini manje mojim nego njegovim. Diktirajući ove reči, 

ne bih želeo da potcenim njegovu blagonaklonu strpljivost; koliko je samo večeri, u 

otvorenim razgovorima, uspeo da me odvede, kao tek onako uzgred, do potrebnih 

odgovora koji su kasnije i mene samog iznenađivali, a koje je on nesumnjivo i 

očekivao. 

 

Horhe Luis Borhes 

  

 

Oko 1923. godine jedan kratkovidi i stidljivi mladić otkrio je kako su književnost i 

prozelitizam dve jasno razdvojene suštine; saznao je da detaljni opis bede ili 

bogatstva nije uvek i zanosan; shvatio je da se gramatika i efikasnost stila 

međusobno ne isključuju, da mašta ne otežava smišljanje priče, da navika da se čita 

ne smeta navici da se piše; osim toga, uvideo je da neki čitaoci uživaju u čitanju. 

Potom, vodeći se prirodom svoje inteligencije, šezdeset godina stvarao je stroga i 

raznovrsna dela: priče o grubijanima (Čovek sa ružičastog ugla), detektivske priče 

(Smrt i kompas), satire (Pjer Menar, autor Don Kihota), metafizička (Kružne 

ruševine) i estetska razmišljanja (Sujeverna etika čitaoca), književne igre (Kraj), 

teološke zagonetke (Tri verzije Jude)… 

Fernando Sorentino, oduševljeni čitalac Borhesovih dela, sedam dana strpljivo je 

ispitivao pisca: nije mu uvek podilazio svojim pitanjima, jer podilaženje vodi u 

dosadu, a dosada u ništavilo; od ovog blagog maltretiranja, pisac se branio radije 

ironijom nego ozlojeđenošću. U ovoj knjizi, Borhes nam je predstavljen kao uvek 

drugačiji, ponekad i protivurečan. S vremena na vreme sarkastičan, samovoljan, 

velikodušan… Ali uvek precizan i očaravajuć.  

 

 

 

3. Simon de Bovoar: NESPORAZUM U MOSKVI / Beograd: Laguna, 

2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://laguna.rs/n2810_knjiga_nesporazum_u_moskvi_laguna.html 

 

Intrigantni rukopis objavljen nakon autorkine smrti prvi put na srpskom jeziku. 

 

Dva glasa. Dva sveta. Jedan život. 

 



 

Nastavila je školovanje, zaklela se da će se usprotiviti svojoj sudbini: napisaće 

doktorsku tezu koja će podići prašinu, dobiće katedru na Sorboni, dokazaće da 

ženski mozak vredi isto koliko i muški. Ništa se od svega toga nije desilo. Držala je 

predavanja i bila aktivna u feminističkim pokretima. Ali kao i druge žene – one 

koje nije volela – dozvolila je da je iscede muž, sin, kuća... 

 

Novela koju Simon de Bovoar nije želela da objavi zbog očiglednih aluzija na njen 

privatni život sa Sartrom. 

 

Nesporazum u Moskvi govori o bračnoj krizi i krizi identiteta kroz koju Nikol i 

Andre, bračni par profesora u penziji, prolaze za vreme putovanja u Moskvu. 

Provlačeći problem komunikacije kroz celo delo, De Bovoar analizira gorke 

posledice starenja: propadanje tela, odustajanje od planova i seksualnog života, 

gubitak nade... Posledica zaoštravanja „nesporazuma“ jeste sve dublje zaranjanje u 

prošlost koje na kraju dovodi do zapitanosti o samom smislu ljudskog života. U 

brzom ritmu smenjuju se stanovišta glavnih junaka te tako paralelno stičemo uvid u 

muško i žensko gledište, njihove razlike i sličnosti. Simon de Bovoar je već 

koristila ovakav dvostruki fokus u svojim ranijim romanima, ali nikad sa tolikim 

intenzitetom i takvom komplementarnošću kao u Nesporazumu u Moskvi. 

 

A ona se odrekla svih svojih ambicija iz mladosti: zbog njega. Oduvek je odbijao to 

da vidi. Zbog njega je bila ta žena koja više ne zna kako da upotrebi vreme što joj 

je ostalo da proživi. Neki drugi muškarac podsticao bi je da radi, davao bi joj lični 

primer. A on ju je odvratio od toga. Ostala je praznih ruku, na svetu je imala samo 

njega, koga odjednom nije imala. Surova protivrečnost besa koji je proistekao iz 

ljubavi i koji ubija ljubav. 

 

 

 

4. Milan Oklopdžić: VIDEO / Beograd: Derеta, 2014.   

 

Preuzeto sa sajta: 

http://dereta.rs/96efe150-cc90-45db-8386-

ec039d4434fd/Video.aspx#.VvE90TEtG2A 

 

Roman Video je, baš kao što su i Ca. Blues i Metro, napisan u dvostrukoj 

ekspoziciji, odnosno, u ovom slučaju „dvostrukoj eksploziji”, što je kod čitalačke 

javnosti postalo pravi trade mark Milana Oklopdžića. Na ovim uzbudljivim 

stranicama, „snimljenim” na VTR traci u studiju a kasnije „prebačenim” na VHS 

kasetu, smenjuju se lične storije i sudbine raznoraznih reditelja, scenografa, 

kamermana, glumica, voditeljki, svirača i mnogih drugih aktera „ozračenih” video-

slikama... Iako svestan čuvene maksime da jedna slika govori više od hiljadu reči, 

autor nas alarmantno opominje da smo od ostrašćenih konzumenata video-klipova 

s vremenom postali ozbiljne žrtve i simulanti tuđih života i da bi s tom 



zavodljivom, ali i te kako opasnom pasijom trebalo što pre prestati. Otuda je i lakše 

razumeti, sada već kultnu Oklopdžićevu rečenicu s početka jednog od udarnih TV 

dnevnika: „Ja sam Mika Oklop, vi niste”... 

 

 

 

5. Fridrih Niče: VESELA NAUKA / Beograd: Dereta, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://dereta.rs/bf6aff35-0955-4191-b0fe-16c806767bc6/Vesela-

nauka.aspx#.VvFDATEtG2A 

 

Vesela nauka označava prelaz od ranih spisa ka zrelijem stvaralačkom periodu u 

kojem su nastala dela poput Tako je govorio Zaratustra i Volja za moć. 

Prvo izdanje Vesele nauke (1882) obuhvatalo je četiri knjige sa uvodnim tekstom 

„Šala, lukavstvo i osveta” koji se sastoji od izreka i aforizama u stihu. Već u 

drugom izdanju (1887) autor je dodao i petu knjigu, kao i „Pesme princa slobodnog 

ko ptica na grani”, što predstavlja jedinu poeziju koju je objavio. 

I u ovom delu Niče govori o središnjem problemu svoje filozofije, problemu 

kulture, pogotovo ako je ona institucionalizovana i kao takva lišena vitalističkih 

osobina ili ukoliko apsorbuje dekadentnu umetnost kojoj se veliki filozof žestoko 

protivio. Značaj ovog dela ogleda se, između ostalog, i u tome što će u njemu prvi 

put formulisati čuvenu tezu „Bog je mrtav”, kojom osporava dotadašnje načelo 

Boga kao apsolutnog izvora moralnih principa. Ničeove refleksije o moralu često 

su bile pogrešno interpretirane, zbog čega ga je dugo pratio epitet kontroverznog 

mislioca. 

Vesela nauka pisana je u Ničeu svojstvenoj fragmentarnosti i, kako sam autor kaže, 

„jezikom jugovine”, što bi značilo jezikom svežine, ali i nemira, nadmenosti i 

radosti povratku životnih sokova, uprkos tome što je često isticao značaj bolesti u 

razvoju duha. Snažan poetski izraz koji dominira u oblikovanju refleksija čini ovo 

delo najboljim pokazateljem Ničeove strastvene stvaralačke prirode. 
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1. ДРУГИ КРУГ 

Миљенко Јерговић, Светислав Басара 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

2. ЕМА 

Александар Мекол Смит 

Београд: Самиздат, 2015. 

 

   

3. ЛИНДА 

Лејф Г. В. Пешон 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

4. МАЛИ ГЛОСАР КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА 

Милисав Савић 

Зрењанин, Нови Сад: Агора, 2015. 

 

   

5. НА ПУТУ 

Џек Керуак 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

6. АМЕРИКАНА 

Чимаманда Нгози Адичи 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

7. СЛЕПИ МИШ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

 

   

8. СПАСИТЕЉ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

9. СТАРИ ГРОБОВИ 

Тони Парсонс 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

10.  СВАКЕ НОЋИ У ДРУГОМ ГРАДУ 

Давид Албахари 

Београд: Српска књижевна задруга, 2009. 

 

 

 


