
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 2 

2017.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно објављује 
Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном информационо-
документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, 
могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
 
Из наше базе која садржи преко 100.000 прописа, за свега неколико минута може се 
добити како важећи тако и неважећи пропис, у штампаној верзији или електронском 
поштом, као и телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296,  363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104   
      
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења  
                                                             (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
                             
Технички уредник:    Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Гордана Михајловић, оператер припреме података  
                      Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података     
                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

Лектор:                  Смиља Богдановић 
 
Коректор:              Јелена Васиљевић 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 
 
ШТАМПА:  УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 
Бeоград, Немањина 22-26 

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа 

oбјављених у службеним  гласилима Републике 
Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Избор старих прописа 
 
 
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 постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Народној Демократској Републици Алжир, Александра 

Јанковића, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Казахстан, Владана Матића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 

10/2017 

 

Указ о додели одликовања Ордена српске заставе првог степена, за 

нарочите заслуге у развијању пријатељства Републике Србије и Руске 

Федерације, Виталију Чуркину, постхумно, Руска Федерација, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Кипар, Марка Благојевића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2017 

 

Уредба о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских 

службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Уредба о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног 

испита у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2017 

 

Уредба о каријерном развоју полицијских службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 11/2017 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о оснивању завода за извршење 

кривичних санкција у Републици Србији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 11/2017 

 

Одлука о проглашењу 2017. године за годину међугенерацијске сарадње и 

солидарности, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2017 

 

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за 

проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за 



председника Републике који ће се одржати у 2017. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 11/2017 

 

Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања 

државних службеника из органа државне управе и служби Владе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 6/2017 

 

Правилник о допуни Правилника о сталним судским тумачима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржавају предлог 

кандидата за председника Републике, Службени гласник Републике Србије 

бр. 11/2017 

  

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Бранислава Божића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Диселдорфу, 

Савезна Република Немачка, Небојше Кошутића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2017 

 

Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у 

Диселдорфу, Савезна Република Немачка, Браниславе Перин Јарић, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Монтреалу, 

Канада, Марине Гавански Зисис, Службени гласник Републике Србије бр. 

8/2017 

 

Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Аустрије у 

Републици Србији, са седиштем у Нишу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 8/2017 

  

Решење о допуни Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Решење о измени Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне 

упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

 



Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Александра Ребића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Решење о измени Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Закључак Владе Републике Србије о изменама и допуни Закључка којим се 

усмерава и усклађује рад органа државне управе у процесу спровођења 

аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа Републике Србије са 

правним тековинама Европске уније и њихове имплементације (скрининг), 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Закључак Владе Републике Србије о изменама и допуни Закључка којим се 

усмерава и усклађује рад органа државне управе у поступку израде 

преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике 

Србије Европској унији, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017  

 

Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017–

2020, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 2/2017 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Уредба о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије у 2017. години, Службени гласник Републике Србије 

бр. 7/2017 

 

Уредба о допунама Уредбе о условима, начину и поступку располагања 

грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 



Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, 

мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. години који се реализује 

преко акредитованих регионалних развојних агенција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2017 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 

финансирање активности и мера унапређења и развоја области 

електронских комуникација и информационог друштва у 2017. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње 

грађана, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2017”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „ЕВРОПСКО АТЛЕТСКО 

ПРВЕНСТВО У ДВОРАНИ 2017”,  Службени гласник Републике Србије 

бр. 8/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о врсти, количини и вредности робе 

на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за 

остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Уредба о изменама Уредбе о начину плаћања накнаде и условима одлагања 

плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање 

стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2017. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз 

финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне 

маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и 

издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и 

обележавања цигарета и алкохолних пића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 9/2017 



 

Уредба о допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 10/2017 

 

Уредба о измени Уредбе о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 

2017”, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2017 

 

Уредба о измени Уредбе о издавању доплатне поштанске марке 

„ЕВРОПСКО АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО У ДВОРАНИ 2017”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о садржини, начину и поступку 

вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2017 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку 

опреме у 2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског 

фонда за шуме Републике Србије у 2017. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2017 

 

Уредба о изменама Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017  

 

Исправка Уредбе о изменама и допунама Уредбе о мониторингу квалитета 

деривата нафте и биогорива, Службени гласник Републике Србије бр. 

8/2017 

 

Одлука о износу средстава која се преносе филијали Републичког фонда за 

здравствено осигурање у току 2017. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 7/2017 

 

Одлука о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле 

књиге” Савета страних инвеститора, Службени гласник Републике Србије 

бр. 8/2017 

 

Одлука о образовању Радне групе за разматрање питања нормализације 

ваздушног саобраћаја на Балкану, Службени гласник Републике Србије бр. 

8/2017 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 

Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике 

Србије за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 



Одлука о изменама Одлуке о оснивању Завода за заштиту природе Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

Одлука о образовању Савета за мала и средња предузећа, предузетништво и 

конкурентност, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење реализације 

инфраструктурних пројеката на територији Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

Одлука о одређивању цена за приступ систему за пренос електричне 

енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2017  

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Националног савета за климатске 

промене, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о садржини и начину вођења 

регистара података о друштвима за осигурање/реосигурање и другим 

субјектима надзора у делатности осигурања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 11/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању 

овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 11/2017 

 

Одлука о образовању Националног савета за развој туризма Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2017 

 

Одлука о образовању Радне групе за успостављање услуге електронског 

плаћања платним картицама, Службени гласник Републике Србије бр. 

12/2017 

 

Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно 

дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 6/2017 

 

Правилник о измени Правилника о Регистру хемикалија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 6/2017 

 

Правилник о превозу нарочитих пошиљака, Службени гласник Републике 

Србије бр. 6/2017 

 

Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за 

изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских 

стајалишта, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 



 

Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за 

утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 

самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о садржају пореског биланса и другим 

питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на 

приходе од самосталне делатности, Службени гласник Републике Србије 

бр. 7/2017  

 

Правилник о измени и допуни Правилника о одређивању царинских органа 

за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 

Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Правилник о садржини и форми понуде за преузимање акција, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, 

начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у 

царинском поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2017 

  

Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Правилник о измени Правилника о начину и времену вршења дознаке, 

додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску 

кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о 

условима и начину сече у шумама, Службени гласник Републике Србије бр. 

8/2017 

 

Правилник о садржини посебног плана управљања водама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни 

риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља 

рекреативни риболов, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у 

потенцијално експлозивним атмосферама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 10/2017 



 

Правилник о међународној потврди (сертификату) о улову и листи 

производа рибарства за које нису потребне међународне потврде 

(сертификати) о улову, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о листи оцењивача вина и висини 

надокнаде за рад оцењивача, Службени гласник Републике Србије бр. 

10/2017 

 

Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе 

забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља, Службени 

гласник Републике Србије бр. 10/2017 

 

Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање и продужење 

рока важења лиценце за превоз, обрасцима лиценце за превоз и извода 

лиценце за превоз и начину стављања на увид јавности информације о 

издатим и одузетим лиценцама за превоз, Службени гласник Републике 

Србије бр. 11/2017 

 

Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома, 

Службени гласник Републике Србије бр. 11/2017 

 

Правилник о садржини, начину и поступку спровођења јавног конкурса за 

јавно-приватно партнерство и концесије у подручју жичара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2017 

 

Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за 

превенцију  безбедносних ризика у информационо-комуникационим 

системима, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2017 

 

Правилник о садржају извештаја привременог заступника капитала, 

Службени гласник Републике Србије бр. 12/2017 

 

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру 

система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, Службени 

гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Правилник о утврђивању Методологије за израду карте угрожености и 

карте ризика од поплава, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Правилник о утврђивању критеријума за одређивање заштићених области, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 



Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског 

фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Правилник о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора 

испуњавати теретно возило или скуп возила којим се обавља превоз терета 

у друмском саобраћају и о обрасцима потврда о испуњавању ових услова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 14/2017 

 

Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, 

складиштење, односно коришћење нарочито опасних хемикалија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 6/2017  

 

Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа 

допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у 

обавезно осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Решење о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебан додатак) 

за рехабилитовано лице,  Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Стратегија мера и активности за повећање квалитета услуга у области 

геопросторних података и уписа права на непокретностима у званичној 

државној евиденцији – реформски пут Републичког геодетског завода до 

2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 11/2017 

  

Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о 

порезу на додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из 

члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 83. став 4. 

тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана 

годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 7/2017 

 

Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) 

алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, 

члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја 

прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, 

подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 

14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена 

у 2016. години, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 



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

социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2016. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 

Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. 

став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2017 

 

Јединствена тарифа накнада за емитовање фонограма и на њима 

забележених интерпретација путем веб радија и веб телевизије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2017 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању комисије за грађевинско земљиште 

у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2017 

 

Одлука о садржини и форми обрасца за израду акционог плана за 

спровођење пројекта који се финансира из средстава Управе за капитална 

улагања Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 9/2017 

 

Упутство за кориснике средстава у вези са медијским представљањем и 

видљивошћу пројеката које финансира Управа за капитална улагања 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 7/2017 

 

Упутство о припреми и достави неопходне документације коју корисник 

средстава доставља ради реализације програма и пројеката које финансира 

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 9/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2017. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 2/2017 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и 

активности корисника буџета Града Београда у 2018. и 2019. години, 

Службени лист Града Београда бр. 2/2017 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за 

територију Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 2/2017 



 

Одлука о одређивању комуналних делатности, Службени лист Града 

Београда бр. 2/2017 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту, 

Службени лист Града Београда бр. 2/2017 

 

Одлука о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта, Службени лист Града Београда бр. 2/2017 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању станица за изнајмљивање 

бицикала на територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

2/2017 

 

Правилник о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама киоска и 

тезги који се постављају на подручју градске општине Барајево, Вождовац, 

Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, 

Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица, Службени 

лист Града Београда бр. 135/2016 

 

Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за 

ванредне ситуације на територији града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 4/2017  

 

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 4/2017 

 

План места за постављање станица за изнајмљивање бицикала на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 5/2017 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о Националном програму за очување и унапређење здравља старих, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Одлука о оснивању Координационог тела за подршку праћења реализације 

пројеката, улагања у реконструкцију и/или изградњу клиничких 

здравствених центара, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредба члана 179. став 3. тачка 

5) Закона о раду (Службени гласник РС број 24/05), није у сагласности са 

Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017 



 

Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и 

утврђивање трошкова рехабилитације корисника пензија за 2017. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о здравственој исправности 

дијететских производа, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду 

корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2017 

  

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. 11/2017 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о радним местима, односно 

пословима на којима се професионалним припадницима Војске Србије 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2017 

 

Наредба о измени Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења 

заразне болести птица авијарна инфлуенца у Републику Србију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2017 

 

Листа биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 

2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Покрајинског савета за 

запошљавање, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2017 

 

Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског 

секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 

2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2017 

 

Решење о утврђивању номиналног износа новчане помоћи породици у којој 

се роди треће дете за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 6/2017 



 

Решење о утврђивању номиналног износа суфинансирања трошкова за 

биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно 

дете за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

9/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, 

Службени лист Града Београда бр. 135/2016 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о утврђивању Историјског језгра Београда у Београду за просторно 

културно-историјску целину, Службени гласник Републике Србије бр. 

8/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Комисије за верску 

наставу у школи, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2017 

 

Одлука о утврђивању локалитета Ланиште у селу Корлаће код Рашке за 

археолошко налазиште, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Одлука о утврђивању локалитета Прљуша на Руднику за археолошко 

налазиште, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Правилник о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку 

по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају 

уметничку или другу делатност у области културе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 9/2017 

 

Правилник о националној категоризацији спортова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 12/2017 

 

Правилник о допуни Правилника о научним, уметничким, односно 

стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-

уметничких поља, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2017 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о спровођењу конкурса за доделу средстава црквама и верским 

заједницама које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине за 

2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2017 

 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2017 

 

Правилник о условима регресирања превоза ученика средњих школа у 

Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 6/2017 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 

за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких 

компетенција ученика основних школа у Аутономној Покрајини 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2017 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 

за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег 

образовања и васпитања у Аутономној Покрајини Војводини, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2017 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 

за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за 

подизање квалитета ученичког стандарда у Аутономној Покрајини 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2017 

  

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 

за суфинансирање основних и средњих школа у Аутономној Покрајини 

Војводини које реализују двојезичну наставу, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 6/2017 

 

Решење о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских 

гранских савеза и покрајинских савеза за области спорта који се 

финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2017 

 

  

 



Службени лист Града Београда 

 

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

боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 

физичко лице на територији града Београда за радну 2016/2017. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 2/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 4/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од 

значаја за Град Београд, Службени лист Града Београда бр. 4/2017 

 

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта у граду Београду, Службени 

лист Града Београда бр. 5/2017 

 

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2017. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 135/2016 

 

 

РАЗНО 
 

 

Службени гласник Републике Србије 
 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење 

станова, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Индекси потрошачких цена за јануар 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2017 

 

Подаци о висини просечне месечне зараде по запосленом исплаћене у 

четвртом кварталу 2016. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

12/2017 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и 

доприноса по запосленом исплаћеним у јануару 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 13/2017 

 

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 



Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно 

социјално осигурање за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 7/2017 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2017 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за 

обавезно социјално осигурање за 2017. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 7/2017 

 

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за 

лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету 

Републике Србије за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

7/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 
 

Показатељ смањења потрошачких цена у децембру 2016. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 10/2017  
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2017. 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. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена питања 

2. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 

3. PC PRESS 

4. 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 
ИЗБОР СТАРИХ ПРОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



„Фонд библиотеке Управе за заједничке послове републичких органа поседује  
значајну збирку старих књига, претежно закона, уредби и других прописа 
Кнежевине и Краљевине Србије, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и 
Краљевине Југославије, али и аустроугарских, немачких, руских, француских 
прописа и књига из области права. Законодавци у Србији током 19. и у првој 
половини 20. века, пажљиво, правно утемељено, понекад визионарски, каткад 
опрезно, добро припремљени, некад и невешти, водили су младу државу ка путу 
коме и њихови данашњи потомци стреме – ка модерној, правно уређеној држави 
која равноправно може да учествује у свим пословима породице европских 
држава и народа.  
 
Надамо се да ће избор старих прописа допринети бољем разумевању развоја 
Србије као модерне, правне државе, а врата библиотеке Управе увек ће бити 
отворена свима који желе боље да се упознају са њеним фондом, да нешто 
науче или потврде оно што већ знају.”  
 
 
                                     Новица Антић, државни секретар у Министарству културе 
 
                (Извод из рецензије књиге Закони каткад спавају али никад не умиру) 
 
 
 
 
За овај број издвајамо: 
 
 
 
     1.  Закон грађевински за варош Београд, 1896. 
 
 
 
 
„Пажњу привлачи и Закон грађевински за варош Београд, од 11. децембра 1896. 
године, претеча данашњих урбанистичких закона, али и грађевинских, 
противпожарних, комуналних и стамбених прописа. О помној бризи законодавца 
који је желео да уведе ред у ову област, сведочи и чл. 21. овог закона, који 
прописује димензије цигала којима ће бити грађене београдске куће. А претеча 
данашње дозволе за изградњу морала је бити издата у року ’најдаље за месец 
дана’ од пријема захтева! У чл. 16. Закон прописује: ’Изглед зграда (фасада) са 
лица улица мора бити укусан’.  
И ми видимо, читајући овај закон, како београдска касаба, варош оријентална, 
рушена, свакојаким невољама погађана, грађена чиме се имало и како се знало, 
често скрпљеним, сиротињским материјалима, полако израста у европски град, 
у престоницу, видимо палате, виле, позоришта, хотеле, споменике, уређене 
улице, паркове ’на француску моду’, којима се и данас дивимо и, с мање или 
више успеха, настојимо да их очувамо, обновимо и оживимо.” 
 
 

Новица Антић 
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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. Стари Београд: из путописа и мемоара, 1951. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. КОНКОРДАТ У СКУПШТИНИ КРАЉЕВИНЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Милорад Д. Средојевић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2016. 
  

2. УНЕСКО У СРБИЈИ 

Нови Сад: Православна реч, 2007. 
  

3. НАШИ ДАЛЕКИ ПРЕЦИ: ЕТНОМИТОЛОШКЕ СТУДИЈЕ  

– ТРАГАЊА И ПРОМИШЉАЊА 

Београд: Српска књижевна задруга, 2014. 

  

4. О СТАРОМ СРПСКОМ ПРАВУ 

Раде Михаљчић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2015. 

  

5. ПУТ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ПИСМА 

Јелица Стојановић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2016. 

  

6. СПОЉНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ: ИЗМЕЂУ ОЧЕКИВАЊА 

И РЕАЛНОСТИ: 1868–1878 

Сузана Рајић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2015. 

  

7. ВЛАДАР КРАЉЕВСТВА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА: 

СТУДИЈА И ГРАЂА 

Владо Стругар 

Београд: Српска књижевна задруга, 2009. 

  

8. ТИ 

Керолајн Кепнес 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

9. ТОМАС МАН НА СВОЈИМ ИЗВОРИМА 

Бисера Суљић-Бошкаило 

Сарајево: Залихица, 2009. 

  

10. ВЕЛИКА КНЕГИЊА ИШЧЕЗЛОГ ЦАРСТВА 

Лори Грејам 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

11. ЗАУЗЕТО, ХРВАТ!: СЛОБОДА ЛАЈАЊА: ИЗУЗЕТ(Н)И 

ТЕКСТОВИ: 1990–93. 

Игор Мандић 

Београд: Профил књига, 2011. 

  

12. ЗБОГ ЧЕГА НЕ МОЖЕМО БИТИ ХРИШЋАНИ : 

(ПОНАЈМАЊЕ КАТОЛИЦИ) 

Пјерђорђо Одифреди 
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1. Radivoj Radić: KLIO SE STIDI: protiv zlostavljanjа istorijske 

nauke / Beograd: Evoluta, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: http://evoluta.rs/?page_id=23&id=91 

 

PROLOG 

 

„Drag mi je Platon, ali mi je istina još draža.“ 

 

                                                                                                  Aristotel (384–322) 

 

 

Još u vremenima kada se srpska istoriografija tek pomaljala, na samom kraju 

XVIII i u prvim decenijama XIX veka, dvojica umnih ljudi, dvojica velikana, 

Dositej Obradović (1742–1811) i Vuk Stefanović Karadžić (1787–1864), mudro 

i trezveno upozoravali su i savetovali buduće poslenike na polju istorijske nauke 

da budu privrženi istini. Prvi je naglašavao da mu „ništa na svetu nije milije ni 

ljubeznije od mojega roda; no, koliko ga više volim, toliko sam mu više dužan 

pravdu i istinu predstavljati i govoriti“, ali i „neuk ne može nauku trpeti jer ma 

kako nauka dođe, sva vlast koja je na sujeverju osnovana i utvrđena će propasti“. 

Kod drugog nailazimo na jasno izraženu svest o tome da se istorija ne može 

pisati bez izvora, a da se izvori ne mogu upotrebljavati bez kritike, odnosno 

razlikovanja onoga što je verodostojno i pouzdano od onoga što je legendarno ili 

tendenciozno. Uz to, Vuk Karadžić istrajava na tome da „nikad nije zbacio s uma 

istinu, koja je u istoriji najglavnija stvar“. Premda bi se Dositejevo upozorenje 

pre svega moglo označiti kao etičko, a Vukovo kao scientističko, odnosno 

metodološko, u oba slučaja se u prvi plan stavlja istorijska istina lišena bilo 

kakve vrste pristrasnosti. Karadžićevi metodološki principi kasnije su do punog 

izražaja došli u radovima Ilariona Ruvarca (1832–1905), „oca“ srpske kritičke 

istoriografije, i ništa manje zaslužnog Ljubomira Kovačevića (1848–1918), kao i 

njihovih potonjih sledbenika. Na tom planu, pogotovo kada je u pitanju istorijska 

metodologija, Vuk Karadžić bi se mogao smatrati vesnikom i nekom vrstom 

preteče srpske kritičke istoriografije. 

 

U onovremenoj Srbiji, međutim, nisu svi sledili razborita i plemenita načela 

Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića. Naprotiv, kod grupe ondašnjih 

pseudoistoričara, odnosno istorika romantičara, a to su, pre svih, bili Miloš S. 

Milojević (1840–1897) i Sima Lukin Lazić (1863–1904), istorijska istina je 



robovala dnevnoj politici i bila „prilagođavana“ potrebama nacionalne 

propagande. U svojoj knjizi „Dvije oskoruše, jedna meni druga njemu“, u kojoj 

nenaučnim argumentima pokušavao da se odbrani od opravdano oštro izrečenih 

kritika znamenitog istoričara Stanoja Stanojevića (1874–1937), Sima Lukin 

Lazić je u nemoći da se suprostavi naučno obrazloženoj argumentaciji 

usredsredio se na rodoljublje i slavodobitno grmeo: „Da mi je samo znati, da ću 

tim usrećiti rod i narod svoj, vjeruj mi, ja bih slatko podnio i onu najvišu žrtvu, 

višu i od života, višu i od časti: lagao bih dan i noć – lagao bih kao pas“. Ovaj 

stav, izrečen sa neprimerenom oporošću, na žalost, postao je neka vrsta kreda, 

zaveta ili svojevrsne „Hipokratove“ zakletve svih potonjih naraštaja 

pseudoistoričara, a sve do našeg vremena. 

 

I danas, kao uostalom i pre sto pedeset godina, u pretprošlom XIX stoleću, ova 

dilema, inače sasvim nepotrebna, nije izgubila ništa od svoje aktuelnosti. 

Naprotiv, ona još uvek postoji. Da li koračati stazom naučne istine, katkad 

veoma krivudave, zametne i nesigurne, ili se lagodno kretati kroz prostrano 

bespuće sanjarija i izmaštanih poželjnih pretpostavki, pa, neretko, i ordinarnih 

laži? 

 

 

O autoru: 

 

Prof. dr Radivoj Radić je naučni savetnik Vizantološkog instituta Srpske 

akademije nauka i umetnosti i profesor na Katedri za Istoriju Vizantije 

Filozofskog fakulteta u Beogradu. Prevashodno se bavi poznovizantijskom 

istorijom i vezama između Vizantije i južnoslovenskih zemalja u poznom 

srednjem veku. Učestvovao je na tridesetak međunarodnih naučnih skupova u 

zemlji i inostranstvu i do sada objavio preko sto dvadeset naučnih i stručnih 

radova u domaćim i inostranim časopisima. Autor je knjiga Vreme Jovana V 

Paleologa (1332–1391), Beograd 1993, Strah u poznoj Vizantiji 1180–1453, I–II, 

Beograd 2000, Iz Carigrada u srpske zemlje. Studije iz vizantijske i srpske 

istorije, Beograd 2003, Srbi pre Adama i posle njega, Beograd 2003. (drugo 

izdanje 2005). 

 

 

 

2. Radivoj Radić: CARIGRAD: PRIČE SA BOSFORA / Beograd: 

Evoluta, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://evoluta.rs/?page_id=23&id=17 

 

Savremeni istoričari se uglavnom slažu u oceni da posle osnivanja Rima nije 

stvoren važniji grad od Konstantinopolja. Njegovim osnivanjem u IV stoleću 

svetska istorija je bila okrenuta u novom smeru. Knjiga Radivoja Radića o 

„Novom Rimu”, ognjištu vaseljenje, carici gradova, oku vasione... kako je 



Carigrad nazivan, govori o njegovoj burnoj istoriji dok je bio najvažniji grad na 

svetu. 

Šarolik je spisak onih koji su posećivali srednjovekovni Carigrad. Trgovci, 

izaslanici raznih vladara, putnici namernici, hodočasnici, pustolovi, radoznalci. 

Skoro svi oni su bili podjednako ushićeni lepotom megalopolisa na Bosforu. 

Svedočanstva o poseti vizantijskoj prestonici ostavili su ljudi iz latinskog sveta 

zapadne Evrope, Rusi, Arabljani, Jevreji. U središtu pažnje skoro svih 

onovremenih putopisaca bili su hram Svete Sofije, čudo srednjovekovne 

hrišćanske arhitekture, i Hipodrom. Posebno su Carigradom bili impresionirani 

ruski hodočasnici, duboko religiozni i pobožno usredsređeni na mošti i razne 

relikvije. Otuda im se činilo da je crkva Svete Sofije, čija se lepota po njihovim 

rečima ne može opisati, podjednako i na nebu i na zemlji i da je tamo Bog među 

ljudima. 

 

Radivoj Radić 

 

 

 

3. Jelena Paunović: FILIP HRISTIĆ: Državnik, diplomata prvi srpski 

anglofil / Beograd: Evoluta, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://evoluta.rs/?page_id=23&id=74 

 

Hristić je za sebe jednom prilikom rekao: „Zaboravilo se da sam otečestvo svoje 

poslužio kao sekretar prosvete, kao načelnik u Kneževoj kancelariji, kao član 

kasacionog suda, kao komesar srpski u Dunavskoj komisiji u Beču, kao član 

Državnog saveta još od 1857. godine, kao izaslanik i poverenik srpski u raznim 

diplomatskim misijama, kao prvi ministar i ministar inostranih dela kneza 

Mihaila (pod čijim je ministarstvom oboren zlohudi turski ustav, izobražen 

državni savet, ustanovljena i organizovana prvi put narodna skupština, oboren 

hat sultanski kojim je oktroisano nasledstvo u familiji Obrenovića, pa ovo 

utvrđeno i proglašeno samim narodom srpskim itd.) kao ministar prosvete, kao 

zastupnik i poslanik srpski od 1870. godine pa do danas. Sve se to zaboravilo ili 

se s namerom preko svega toga sunđer prevukao.” 

 

 

 

4. Jelena Paunović Štermenski: URKVARTOVO VIĐENJE 

MEĐUNARODNOG POLOŽAJA SRBIJE / Beograd: Evoluta, 

2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://dereta.rs/8efe002d-d740-4581-9f03-2c69ac03f9ae/Urkvartovo-vidjenje-

medjunarodnog-polozaja-Srbije.aspx#.WKraWzgtG2A 

 



Ova knjiga predstavlja ozbiljnu studiju posvećenu Dejvidu Urkvartu koji je imao 

veoma važan uticaj na položaj i spoljnu politiku Srbije, tridesetih i četrdesetih 

godina 19. veka. 

Knjiga se sastoji od osam poglavlja nejednakog obima. Poglavlja su raspoređena 

tematski. Jedan deo se odnosi na delatnost Dejvida Urkvarta na Istoku i u Velikoj 

Britaniji. U poglavlju u Velikoj Britaniji, izložena je njegova politička aktivnost 

u Velikoj Britaniji, u vezi sa izdavačkom delatnošću, njegovim radom u 

Parlamentu u vreme kada je bio poslanik Donjeg doma i organizator Odbora za 

spoljnu politiku, čija je delatnost zapravo bila usmerena protiv zvanične 

britanske spoljne politike. Drugi tematski deo predstavlja analizu Urkvartovih 

viđenja Istočnog pitanja i položaja Srbije u evropskoj spoljnoj politici, kao i 

njegovog shvatanja britanske spoljne politike na Istoku. 

Uvodno poglavlje Ličnost i završno poglavlje Starost sadrže podatke u 

Urkvartovom privatnom životu. 

 

 

 

5. Miloš S. Jagodić: SRBIJA I STARA SRBIJA: 1839–1868: 

NASLEĐE NA JUGU / Beograd: Evoluta, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.delfi.rs/knjige/89820_srbija_i_stara_srbija_1839-

1868_nasledje_na_jugu_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

– Nova saznanja koja se tiču nastanka pojma „Stara Srbija“ i njegov razvitak i 

upotreba sredinom XIX veka i rad na ostvarenju ciljeva nacionalne politike, 

definisanih „Načertanijem“ Ilije Garašanina, u Staroj Srbiji od 1849. do 1851. 

godine. 

 

Jagodić zastupa stav da je većina planova bila osnovana na principu istorijskog 

prava, koje je kontekstualizovao analizirajući onovremena znanja o prošlosti 

Srbije. Autor je uspešno iskoristio raspoložive izvore za utvrđivanje postojanja 

ili nepostojanja etničkog identiteta, istorijske i nacionalne svesti hrišćanskog 

stanovništva Stare Srbije i potkrepio zaključke autentičnim primerima. 
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