
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 7 

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 опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Литванији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Пољској, Радојка Богојевића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 66/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Литванији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Пољској, Николе Зуровца, Службени гласник Републике 

Србије бр. 66/2017 

 

Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 73/2017 

 

Измене и допуне Јавнобележничког пословника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 66/2017 

 

Одлука председника Владе којом се задужује Ненад Поповић, министар без 

портфеља, да прати стање, предлаже мере и учествује у координацији 

активности у области иновација и технолошког развоја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2017 

 

Одлука председника Владе којом се задужује Славица Ђукић Дејановић, 

министар без портфеља, да прати стање, предлаже мере и учествује у 

координацији активности у области демографске и популационе политике, 

а нарочито за развој и примену посебних програма демографске политике у 

областима на територији Републике Србије са ниском стопом наталитета; 

да прати стање, предлаже мере и учествује у координацији активности у 

области политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, 

репродуктивног здравља, унутрашњих миграција, као и да прати стање, 

предлаже мере и учествује у координацији израде националних докумената 

и припреме кампања везаних за демографску политику, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2017 

 

Одлука председника Владе којом се задужује Милан Кркобабић, министар 

без портфеља, да прати стање, предлаже мере и учествује у координацији 

активности у области регионалног развоја јужног дела Републике Србије, а 

нарочито за следеће управне округе: Нишавски, Топлички, Пиротски, 

Јабланички и Пчињски; да прати стање, предлаже мере и учествује у 

координацији активности у области рада јавних предузећа чији је оснивач 

Република Србија, а нарочито у области рада јавних предузећа и 



привредних друштава одбрамбене индустрије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2017 

 

Одлука о избору заштитника грађана, Зорана Пашалића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 70/2017 

 

Одлука о усвајању Кодекса понашања народних посланика о границама 

дозвољености коментарисања судских одлука и поступака, Службени 

гласник Републике Србије бр. 71/2017 

 

Одлука о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих 

послова, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2017 

 

Одлука о образовању Организационог одбора за прославу обележавања 800 

година крунисања Стевана Првовенчаног за краља Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 73/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за 

решавање проблема мешовитих миграционих токова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 73/2017 

  

Правилник о раду Комисије за вредновање рада судија и председника 

судова, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, мр Александре Савовић, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2017 

 

Решење о измени Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2017 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 71/2017 

 

Решење о постављењу на положај помоћника Управе за заједничке 

послове, мр Александре Савовић, Службени гласник Републике Србије бр. 

73/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове, Мирослава Симуновића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 73/2017 

 

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2016. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 66/2017 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

 

Одлука о допуни Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 33/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

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

Града Београда бр. 36/2017 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју у 2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

67/2017 

 

Уредба о допуни Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и 

имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2017  

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у 

надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед 

дејства поплава у мају и јуну 2017. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 71/2017  

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној 

својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, 

оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2017  

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених 

породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у 

мају и јуну 2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2017  

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 73/2017  

 



Одлука о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за 

спровођење агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2017 

 

Одлука о висини накнаде за рад у Националном савету за културу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2017 

 

Одлука о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења 

локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 9, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава 

за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-

техничке документације у 2017. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 69/2017 

 

Одлука о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде, Службени 

гласник Републике Србије бр. 71/2017  

 

Одлука о тражењу помоћи у области заштите и спасавања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 71/2017  

 

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и 

минималних акциза за дуванске прерађевине, Службени гласник Републике 

Србије бр. 73/2017 

 

Правилник о измени Правилника о условима које мора испуњавати 

насељено место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата 

за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане 

услове, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2017 

 

Правилник о садржини и обрасцу сертификата о специјалистичком знању 

из области ADN и регистру издатих сертификата о специјалистичком 

знању из области ADN, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о садржини, начину и поступку израде 

и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2017 

 



Правилник о измени Правилника о техничким нормативима за заштиту 

високих објеката од пожара, Службени гласник Републике Србије бр. 

67/2017 

 

Правилник о критеријумима за одређивање лакших и тежих неправилности 

у раду лиценцираног проценитеља вредности непокретности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2017 

 

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

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2017 

 

Правилник о Националним стандардима, кодексу етике и правилима 

професионалног понашања лиценцираног проценитеља, Службени гласник 

Републике Србије бр. 70/2017 

 

Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се 

употребљавају при оверавању мерила, Службени гласник Републике Србије 

бр. 71/2017 

 

Правилник о садржини и изгледу обрасца потврде за возаче и начину 

вођења евиденције о потврдама за возаче, Службени гласник Републике 

Србије бр. 71/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и 

прикључних возила, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о дозволама контролора летења, 

центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 71/2017 

 

Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, 

садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини 

извештаја у поступку издавања водне дозволе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2017 

 

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у 

пољопривреди и руралном развоју, Службени гласник Републике Србије 

бр. 72/2017 

 

Правилник о примени технологије глобалног навигационог сателитског 

система у областима државног премера и катастра, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2017 

 



Упутство за утврђивање статуса неизмирења обавеза, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2017 

 

Наредба о измени Наредбе о отворености аеродрома за одвијање јавног 

авио-превоза, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2017 

 

Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану 

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

71/2017 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 

пензија за јул, август и септембар 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 67/2017 

 

Списак српских стандарда из области опреме и заштитних система 

намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2017 

 

Допуна Јавнобележничке тарифе, Службени гласник Републике Србије бр. 

67/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о изменама Покрајинске уредбе о платама, накнади 

трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених 

лица у органима Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 30/2017 

 

Одлука о уступању на коришћење делова рибарског подручја на територији 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 32/2017 

 

Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за 

суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу 

инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2017 

 

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за 

суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе за производњу 

топлотне енергије у јавним установама, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 32/2017 

 



Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за 

суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих фарми, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2017 

 

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање 

реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2017 

 

Правилник о расподели средстава из буџетског фонда за развој ловства АП 

Војводине за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 34/2017 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство 

на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 34/2017 

 

Измена Правилника за доделу средстава за суфинансирање трошкова 

увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и 

производа са ознаком географског порекла у 2017. години на територији 

АП Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

31/2017 

 

Измена Правилника о додели средстава  из Годишњег програма коришћења 

средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и 

заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију средњорочних и 

годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 36/2017 

 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, Службени лист Града Београда бр. 36/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању станица за 

изнајмљивање бицикала на територији града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 36/2017 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима, Службени 

лист Града Београда бр. 36/2017 

 



Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката од јавног 

интереса које реализују удружења у области заштите животне средине који 

се финансирају и суфинансирају из буџета Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 36/2017 

 

Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2016. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 42/2017 

 

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

Града Београда бр. 43/2017 

 

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

градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно 

градским општинама у 2017. години, Службени лист Града Београда бр. 

43/2017 

 

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника 

средстава буџета Града Београда у 2018. и 2019. години, Службени лист 

Града Београда бр. 43/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту, 

Службени лист Града Београда бр. 43/2017 

 

Одлука о рестуктурирању зајма по уговору о зајму са Европском банком за 

обнову и развој за реализацију Пројекта изградње моста преко Саве 

Чукарица – Нови Београд и уговора о зајму за финансирање дела пројекта 

унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре и 

задужењу Града Београда за финансирање пројекта реконструкције улица 

Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана и 

подземних гаража у Улици кнеза Милоша, Службени лист Града Београда 

бр. 44/2017 

 

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени 

лист Града Београда бр. 40/2017 

 

Стратегија развоја Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

47/2017 

 

Програм – амброзија као здравствени ризик – мониторинг и сузбијање 

амброзије са неуређених површина на територији града Београда у 2017. 

години, Службени лист Града Београда бр. 39/2017 

 

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 

2017. годину, Службени лист Града Београда бр. 44/2017 

 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о образовању Савета за сузбијање насиља у породици, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2017  

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба 

члана 46. став 1. Закона о коморама здравствених радника (Службени 

гласник РС, број 107/2005),  није у сагласности са Уставом, Службени 

гласник Републике Србије бр. 70/2017  

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба 

члана 248. став 2. Статута Лекарске коморе Србије (Службени гласник РС, 

број 111/2006), у делу који гласи: „осим када се ради о коначној одлуци 

којом је изречена мера јавне опомене из члана 240. овог статута”, није у 

сагласности са Уставом и законом, Службени гласник Републике Србије 

бр. 70/2017  

 

Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за 

Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 68/2017  

 

Правилник о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају 

на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 70/2017 

 

Правилник о саставу, начину рада и поступку пред другостепеном 

лекарском комисијом, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2017 

 

Правилник о начину спровођења и мерама специфичне здравствене 

заштите у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 73/2017 

 

Правилник о начину евидентирања података о лабораторијским 

испитивањима, роковима и начину обавештавања о добијеним резултатима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 73/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 

2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2017 

 



Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу 

рекламирати у средствима јавног информисања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о додатним облицима заштите породиља на територији града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 44/2017 

 

Одлука о суфинансирању програма од јавног интереса из  области 

промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 44/2017 

 

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. 33/2017 

 

Закључак Скупштине Града Београда о прихватању споразума „Пакт за 

заустављање сексуалног насиља над децом”, Службени лист Града 

Београда бр. 39/2017 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању програма иновационе делатности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 73/2017 

 

Одлука Владе о примени посебног колективног уговора за радно 

ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству, на 

све послодавце на територији Републике Србије који нису чланови Уније 

послодаваца Србије, а који нису учествовали у његовом закључивању, 

Службени гласник Републике Србије бр. 71/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за верску наставу у 

школи, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2017 

 

Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим 

програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2017 

  



Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 67/2017 

 

Решење о измени Решења о поништењу Аката о вредновању, избору, 

финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и 

основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и 

Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. 

до 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2017 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 67/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

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. 34/2017 

 

Правилник о изгледу „Службеног листа Аутономне Покрајине Војводине”, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2017 

 

Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе 

са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 

2017/2018. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

33/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о укидању Основне школе „Стари град”, Стари град, Службени 

лист Града Београда бр. 36/2017 

 

Одлука 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 2017/2018. годину, Службени лист Града Београда 

бр. 36/2017 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о оглашавању на територији града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 36/2017 

 

Одлука о подизању спомен-бисте Вука Бојовића, Службени лист Града 

Београда бр. 36/2017 

 



Одлука о измени Одлуке о подизању споменика Стефану Немањи, 

Службени лист Града Београда бр. 44/2017 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за јун 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2017 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и 

доприноса по запосленом исплаћеним у јуну 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 72/2017 

 

Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о  

кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 

2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2017 

 

Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом 

кварталу 2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2017 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2017 
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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  
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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 
 
                 (Извод из рецензије књиге Закони каткад спавају али никад не умиру) 
 
 
 
 
За овај број издвајамо: 
 
 
 

1. Закон о уређењу наших војничких гробаља и гробова у отаџбини и на 
страни, као и гробаља изгинулих војника и морнара, ратних 
заробљеника и интернираних лица, држављана: Немачке, Аустрије, 
Угарске и Бугарске, сахрањени на нашој државној територији, 1922. 

 
2. Законски чланак XVIII:1874. О одговорности жељезница за 

проузроковану смрт или телесну повреду: и односна судска пракса, 
1923. 
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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. ЕКОНОМИЈА 

Ксенофонт 

Нови Сад: Академска књига, 2011. 
  

2. АЛЕКСАНДАР ПРВИ КАРАЂОРЂЕВИЋ: ТЕЛЕВИЗИЈСКИ 

РОМАН 

Радослав Павловић 

Београд: Завод за уџбенике, 2015. 
  

3. СТАРИ ГРЦИ: ПОРТРЕТ ЈЕДНОГ НАРОДА 

Иван Јордовић 

Београд: Завод за уџбенике : Балканолошки институт САНУ, 

2011. 

  

4. РАДНО ПРАВО 

Живко Кулић, Сања Шкорић 

Београд: Завод за уџбенике, 2016. 

  

5. СРБИЈА И ТУРСКА: ОД ПАРИСКОГ ДО БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА 

Небојша Ранђеловић 

Београд: Завод за уџбенике, 2012. 

  

6. МЕТАФИЗИЧКЕ МЕДИТАЦИЈЕ О ПРВОЈ ФИЛОЗОФИЈИ 

Рене Декарт 

Београд: Завод за уџбенике, 2012. 

  

7. ОВДЕ И ТАМО: ГОДИНЕ КОЛЕКТИВНЕ МИГРЕНЕ 

Бошко Јакшић 

Београд: Завод за уџбенике, 2012. 

  

8. СУДБИНЕ 

Мирослав Поповић 

Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; НИН, 2005. 

  

9. ГРАД БОХАН 

Кевин Бери 

Београд: Завет, 2014. 

  

10. ВЕЧЕРА 

Херман Кох 

Београд: Завет, 2015. 

  

11. ЗАМРЗНУТО ВРЕМЕ 

Ана Ким 

Београд: Завет, 2015. 

  

12. ФРАНЦУСКО УМЕЋЕ РАТОВАЊА 

Алексис Жени 

Београд: Завет, 2015. 

 

 

  



13. ТОКИО ОТКАЗАН 

Рана Дасгупта 

Београд: Завет, 2015. 

  

14. ФАБРИКА МУХОЛОВКИ 

Анджеј Барт 

Београд: Завет, 2014. 

  

15. УБРЗАВАЈУЋИ ЛАВИРИНТ 

Адам Фолдс 

Београд: Завет, 2013. 

  

16. СЕДАМ ЦРКАВА: ГОТСКИ РОМАН ИЗ ПРАГА 

Милош Урбан 

Београд: Завет, 2013. 

  

17. РОЂЕНДАНСКА ЗАБАВА 

Панос Карнезис 

Београд: Завет, 2013. 

  

18. МАНАСТИР 

Панос Карнезис 

Београд: Завет, 2013. 

  

19. ЛАВИРИНТ 

Панос Карнезис 

Београд: Завет, 2012. 

  

20. ЗАОКРУЖИВАЊЕ 

Карл Фроде Тилер 

Београд: Завет, 2012. 

  

21. ПРИЧЕ ИЗ ПРЕДГРАЂА ПЕЈП 

Јакоб Израел де Хан 

Београд: Завет, 2011. 

  

22. СЛАТКОСТ ЖИВОТА 

Паулус Хохгатерер 

Београд: Завет, 2011. 

  

23. У СЕНЦИ ЗЛОЧИНА 

Хелена Хеншен 

Београд: Завет, 2010. 

  

24. СТАТУСНА ЗЕБЊА 

Хелена Хеншен 

Београд: Завет, 2005. 

  

25. КАКО ПРУСТ МОЖЕ ПРОМЕНИТИ ТВОЈ ЖИВОТ 

Ален де Ботон 

Београд: Завет, 2003. 

 

  



26. ОГЛЕДИ О ЉУБАВИ 

Ален де Ботон 

Београд: Завет, 2003. 

  

27. THE SIZE OF THE WORLD: A NOVEL 

Бранко Анђић 

Београд: Geopoetika Publishing, 2015. 

  

28. CONSOLING THE BOY: SELECTED STORIES 

Радован Бели Марковић 

Београд: Geopoetika Publishing, 2015. 

  

29. THE HOUSE OF MEMORY AND OBLIVION 

Филип Давид 

Београд: Geopoetika Publishing, 2015. 

  

30. СЕСТРЕ ПАЛАВЕЈЕВ: У ОЛУЈИ ИСТОРИЈЕ 

Алек Попов 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

31. ИСТОРИЈА ЉУДИ КОЈИ ПОМРЕШЕ ОД СТРАХА 

Ермис Лафазановски 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

32. ИЗДАЛЕКА БЛИЗУ 

Ребека Солнит 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

33. ШУМ ВРЕМЕНА 

Џулијан Барнс 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

34. И СВЕ ПОСТАДЕ МЕСЕЦ 

Георги Господинов 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

35. ОТРОВ И МЕД 

Јуриј Бујда 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

36. КОНСТЕЛАЦИЈА 

Адријен Боск 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

37. УБОГИ ЛАЗАР У ГРАДОВИМА: СТРУКТУРАЛИСТИЧКА 

ПОЕМА У ПРОЗИ 

Роберт Тили 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

38. КРАЈ НАМА ПОЗНАТОГ СВЕТА 

Ерленд Лу 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  



39. ПРИРУЧНИК ЗА ИНКВИЗИТОРЕ 

Антонио Лобо Антунеш 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

40. ИЗГНАНСТВО 

Чилер Илхан 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

41. ЖЕНА ЦРВЕНЕ КОСЕ 

Орхан Памук 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

42. ВИТИЧАСТЕ ЗАГРАДЕ 

Сергеј Носов 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

43. ИРАЧКИ ХРИСТОС 

Хасан Бласим 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 

1. Данило Кабић: ДОСТОЈЕВСКИ И ВЕЛИКА ЧЕТВОРКА: 

Сервантес – Гогољ – Толстој – Ниче / Нови Сад: Орион спирит, 

2015. 

 

Преузето са сајта: 

http://www.delfi.rs/knjige/89609_dostojevski_i_velika_cetvorka_servantes_-

_gogolj_-_tolstoj_-_nice_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

– Питка и свеобухватна анализа међусобних утицаја великана светске 

књижевности: Достојевског, са једне стране, и Сервантеса, Гогоља, 

Толстоја и Ничеа, са друге стране. 

У својој новој књизи о великану руске и светске књижевности, страствени 

поштовалац дела Фјодора Михајловича, Данило Kабић, кроз одабране 

мисли филозофа, теолога, психолога и тумача дела, на јединствен начин, 

повезује књижевно-филозофске стубове света и даје упутство за ново 

читање Достојевског, као и критичких текстова о њему. Kњига које ће Вас 

инспирисати и променити заувек. 

 

 

 

2. Гершом Шолем: ГЛАВНИ ТОКОВИ ЈЕВРЕЈСКОГ 

МИСТИЦИЗМА / Чачак; Београд: Б. Кукић; Градац; Медијска 

књижара Круг, 2006. 

 

Преузето са сајта: 

http://www.delfi.rs/knjige/8710_glavni_tokovi_jevrejskog_misticizma_knjiga_d

elfi_knjizare.html 

 

Најбољи познавалац кабале и укупне јеврејске мистичне традиције, 

Гершом Шолем је написао ову капиталну студију која је без премца у овој 

области. Шолем је био по свему изузетна личност, писац философског 

образовања, интиман пријатељ Валтера Бењамина, Хане Арент, Франца 

Kафке, професор на Хебрејском универзитету у Јерусалиму за предмет 

Јеврејски мистицизам и кабала. Немогуће је набројати све теме које 

Гершом Шолем покреће својом изузетном књигом Главни токови 

јеврејског мистицизма. Чињеница коју нико не оспорава јесте да је увид у 

јеврејски мистицизам који је дао овим својим делом означио прави 

преокрет у гледању на ову врсту мистике и њено тумачење. Може се 

слободно рећи да је Гершом Шолем инспирисао многе познате писце, 

уметнике и научнике да у овој врсти традиције потраже изворе за свој 

књижевни рад, философске и научне студије. Главни токови јеврејског 



мистицизма је, ван сумње, књига неопходна свакој озбиљној култури која 

претендује да прати главне токове европске мисли. 

 

 

 

3. Јанис Варуфакис: ГЛОБАЛНИ МИНОТАУР / Београд: 

Профил књига, 2015. 

 

Преузето са сајта: 

http://www.delfi.rs/knjige/82131_globalni_minotaur_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

У својој књизи Глобални Минотаур, Јанис Варуфакис, бивши министар 

финансија Грчке, открива како су грамзива Америка и неспособна Европа 

допустиле банкарској елити да опљачка цео свет и доведе јужну Европу у 

дужничко ропство и на ивицу банкрота. Варуфакис разбија мит да су 

финансијализација, неефикасни банкарски систем, похлепа и глобализација 

били основни узроци светске економске кризе. То су заправо све симптоми 

много дубље депресије која се може пратити у прошлости, почев од Велике 

кризе 1929. године, па све до 70-их година 20. века, односно времена 

рађања глобалног Минотаура. 

Kроз пример из грчке митологије, аутор сликовито објашњава о чему је 

реч. Kао што су у античко доба Атињани морали да приносе жртве 

незаситом чудовишту Минотауру, тако су данас земље света приморане да 

хране модерног незаситог Минотаура, америчку економију притиснуту 

дуговима и дефицитом. Објашњавајући разлоге садашње економске кризе, 

Варуфакис износи предлоге како се из ње може изаћи, позивајући на 

повратак минимума здравог разума у високо нерационалан глобални 

економски поредак. 

 

 

 

4. Ноам Чомски: КО ВЛАДА СВЕТОМ? / Нови Сад: Академска 

књига, 2016. 

 

Преузето са сајта: 

http://www.delfi.rs/knjige/102716_ko_vlada_svetom_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Водећи светски интелектуалац подробно истражује „амерички век” на 

измаку, природу америчке политике након 11. септембра и ризик од 

стављања моћи изнад демократије и људских права. 

У оштрој, темељној анализи актуелне међународне ситуације, Ноам Чомски 

износи тврдњу да Сједињене Државе својом политиком ризикују да изазову 

катастрофу и уништење глобалних добара. Позивајући се на велики број 

примера, од све екстензивније кампање убистава дроном и стварања 

опасности од нуклеарног рата, до жаришта у Ираку, Ирану, Авганистану и 



у израелско-палестинском односу, аутор даје неочекиване и нијансиране 

увиде у утицај империјалне моћи на нашу све хаотичнију планету.  

 

 

 

5. Душко Лопандић: ЛЕТОПИС ВЕЛИКИХ ЖУПАНА: 

Историјска хроника Србије у веку Стефана Немање / Београд: 

Нови логос; Профил књига, 2013. 

 

Преузето са сајта: 

http://www.delfi.rs/knjige/99589_letopis_velikih_zupana_knjiga_delfi_knjizare.

html 

 

Синтеза стварног и фикције у овој књизи чини узбудљиво, провокативно и 

магично привлачно штиво, које у маниру најбољих књижевних остварења 

не дозвољава читаоцу да књигу испусти из руку док не прочита њене 

последње ретке. Не задовољавајући се оскудним изворима о великим 

жупанима Рашке пре Немањиног доласка на престо у Старом Расу, а 

заинтригиран посебно судбином српског племића Белоша и његових 

сестара, угарске краљице Јелене и моравске књегиње Марије, загонетним 

личностима попут великих жупана Вукана и Десе I, краља Михаила Бодина 

или краљице Јеквинте, Лопандић књижевним поступком, утемељеним на 

изузетном познавању политичке и културне историје, гради један 

измаштан, али вероватан књижевно-историјски оквир у који настањује 

историјске личности. На тај начин, кроз лични доживљај аутора, 

историјски ликови добијају ону животност коју им званична наука у 

недостатку ваљаних извора не може пружити. Ауторово снажно надахнуће 

и његов изузетан књижевни стил квалитети су који Летопис великих 

жупана чине делом особене вредности. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД ЈУН―ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. ПЕТ УГЛОВА 

Марио Варгас Љоса 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

2. ПЛОДОВИ НА ВЕТРУ 

Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

3. ПОСЛЕДЊИ БЕГУНАЦ 

Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

4. ЗАШТО ПСУЈЕМ 

Ведрана Рудан 

Београд: Лагуна, 2015. 
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