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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
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ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног представника 
Републике Србије–шефа Сталне мисије Републике Србије при Организацији за европску безбедност 
и сарадњу и другим међународним организацијама у Бечу, Вука Жугића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 100/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Судан на нерезиденцијалној основи са седиштем у Каиру, Дејана Васиљевића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Судан на нерезиденцијалној основи са седиштем у Каиру, Драгана Бисенића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Султанату Оман на нерезиденцијалној основи са седиштем у Кувајту, Михаила Бркића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Указ о постављењу на  дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Султанату Оман на нерезиденцијалној основи са седиштем у Каиру, Драгана Бисенића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Краљевини Белгији, Радомира Диклића, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Краљевини Белгији, Весне Арсић, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Финској, Вере Маврић, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Финској, Славка Круљевића, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Зеленорска острва на нерезиденцијалној основи са седиштем у Лисабону, Душка 
Лопандића, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2012 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Зеленорска острва на нерезиденцијалној основи са седиштем у Лисабону, Мирка 
Стефановића, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Турске у борби против тешких кривичних дела, нарочито тероризма и организованог криминала, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2011 
 



Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Македоније о условима путовања држављана две земље, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у борби против организованог криминала, 
међународне илегалне трговине дрогама и међународног тероризма између Владе Републике 
Србије и Савета министара Републике Албаније, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 11/2011 
 
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, Службени гласник Републике 
Србије бр. 101/2011 
 
Закон о допунама Закона о уређењу судова, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2011 
 
Закон о допуни Закона о јавном тужилаштву, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2011 
 
Уредба о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Пословник Републичке изборне комисије, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Одлука о образовању Радне групе за имплементацију постигнутих договора у области 
интегрисане контроле административне линије према Аутономној Покрајини Косово и 
Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Одлука о образовању Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за 
примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у 
Републици Србији (2010-2015), Службени гласник Републике Србије бр. 101/2011 
 
Одлука о образовању Савета за имплементацију Стратегије развоја система бесплатне правне 
помоћи у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2011 
 
Одлука о уласку држављана Републике Македоније у Републику Србију са важећом личном 
картом, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2012 
 
Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање државног празника Републике 
Србије Сретење - Дан државности Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2012 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о уласку држављана Републике Албаније у Републику 
Србију без визе, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у граду Жуиз ђи Фора, Федеративна 
Република Бразил, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Одлука о броју заменика јавних тужилаца, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2012 
Правилник о изменама и допунама Правилника о управи у јавним тужилаштвима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Лас Палмасу де Гран 
Канарија, Краљевина Шпанија, Хосе Марија Домингес Силва (Jose Maria Dominguez 
Silva), Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 



Решење о давању сагласности за отварање Генералног конзулата Румуније у Републици 
Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Јерменије у Републици 
Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Исправка Правилника о издавању извода из матичних књига намењених иностранству, 
Службени гласник Републике Србије бр. 102/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Закључак о приступању промени Статута града Београда, Службени лист града Београда  
бр. 51/2011 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума о зајму и програму за Програм „Рехабилитација система даљинског 
грејања у Србији – Фаза IV“ на износ од 45.000.000 евра између KfW-a, Франкфурт на Мајни и 
Републике Србије, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2011 
 
Закон о потврђивању Уговора о зајму и финансирању између KfW, Франкфурт на Мајни и 
Републике Србије, у износу до 25.000.000 евра, за „Програм водоснабдевања и канализације 
у општинама средње величине у Србији II - фаза 2“, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 11/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Републике Србије и 
Европске инвестиционе банке о оснивању и активностима Регионалне канцеларије Европске 
инвестиционе банке у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 11/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са 
точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са 
точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових 
прописа, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2011 
 
Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије  
бр. 101/2011 

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Службени гласник Републике 
Србије бр. 101/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2011 
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Службени гласник 
Републике Србије бр. 101/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 101/2011 
 



Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
Службени гласник Републике Србије бр. 101/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о обавезном осигурању у саобраћају, Службени гласник 
Републике Србије бр. 101/2011 
 
Закон о изменама Закона о јавним путевима, Службени гласник Републике Србије  
бр. 101/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 101/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о Фонду за заштиту животне средине, Службени 
гласник Републике Србије бр. 101/2011 
 
Закон о измени Закона о судским таксама, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о садржини, начину и поступку вођења регистра мера 
и подстицаја регионалног развоја, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија 
испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења 
при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за 
смањење емисија, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних 
ресурса за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Уредба о висини и начину плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања  минералних и 
других геолошких ресурса за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског 
материјала за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Уредба о допуни Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за развој сточарства у сарадњи са 
јединицама локалне самоуправе у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Уредба о изменама Уредбе о репрограмирању и ослобађању плаћања затезне камате по 
одобреним дугорочним кредитима датим за финансирање регистрованих пољопривредних 
газдинстава физичким и правним лицима у циљу подстицања развоја пољопривредне 
производње, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Уредба о изменама Уредбе о ослобађању плаћања затезне камате по одобреним краткорочним 
кредитима датим физичким лицима за финансирање регистрованих пољопривредних газдинстава 
у циљу подстицања развоја пољопривредне производње,  Службени гласник Републике Србије  
бр. 100/2011 
 
Уредба о утврђивању подручја бање „Овчар Бања“, Службени гласник Републике Србије  
бр. 100/2011 
 
Уредба о посебним условима промета одређене робе, Службени гласник Републике Србије  
бр. 102/2011 
 



Уредба о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије од 2010. до 
2020. године, за период од 2011. до 2015. године, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2011 
 
Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за извршење 
кривичних санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2011 
 
Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2012. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 103/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 
постављених лица запослених у државним органима, Службени гласник Републике Србије 
бр. 2/2012 
 
Уредба о условима и начину подстицања производње, ремонта и продаје грађевинских 
машина, производње и продаје теретних возила и специјалних надградњи на камионским 
шасијама и спровођења субвенционисане куповине теретних возила произведених у 
Републици Србији заменом старо за ново у 2012. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 2/2012 
 
Уредба о условима и начину подстицања производње и продаје трактора и прикључних машина 
за тракторе у Републици Србији у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2012 
 
Уредба о условима и начину подстицања производње, продаје и спровођења субвенционисане 
куповине аутобуса произведених у Републици Србији у 2012. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 2/2012 
 
Уредба о мерама подршке грађевинској индустрији кроз дугорочно стамбено кредитирање у 
2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма подршке грађевинској индустрији у 2012. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 4/2012 
 
Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане куповине путничких возила 
произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2012. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 4/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина 
акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека 
рока на који је издата, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма подизања нивоа пољопривредних капацитета 
у Републици Србији кроз Пројекат ангажовања асистената пољопривредних саветодаваца у 
сарадњи са пољопривредним саветодавним и стручним службама за 2011. и 2012. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 4/2012 
 
Уредба о обнављању робних резерви меркантилне пшенице и кукуруза, Службени гласник 
Републике Србије бр. 6/2012 
 
Уредба о ближим условима и начину вршења контроле мењачких послова, Службени гласник 
Републике Србије бр. 7/2012 
 
Наредба о Списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, 
односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално 



осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2011 
 
Наредба за утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2012. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 7/2012 
 
Наредба о престанку важења Наредбе о одређивању производа који се могу стављати у промет само 
ако су снабдевени гарантним листом, техничким упутством и списком овлашћених сервиса и о 
најмањем трајању гарантног рока за те производе, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 
Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2011. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Одлука о Стратешком плану Државне ревизорске институције за период 2011 – 2015. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за Регион Косово и Метохија, 
Службени гласник Републике Србије бр. 102/2011 
 
Одлука о утврђивању енергетског биланса Републике Србије за 2012. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене 
транснационалног гасовода „Јужни ток“ на животну средину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 1/2012 
 
Одлука о расподели средстава по јавном позиву за подношење захтева јединица локалне 
самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се 
остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе од 4. 
новембра 2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2012 
 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог 
плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 4/2012 
 
Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за 
привредне регистре, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Одлука о измени  и допуни Одлуке о критеријумима, висини, начину обрачуна и плаћања и 
накнаде за проверу података из досијеа о хемикалији, као и висини других накнада 
утврђених Законом о хемикалијама, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2012 
 
Одлука о образовању Радне групе за израду Акционог плана за одржавање процеса 
производње у Железари Смедерево, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2012 
 
Одлука о образовању Радне групе за праћење реализације Програма мера за очување 
финансијске стабилности банака, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2012 
 
Одлука о достављању Народној банци Србије података о имовини и обавезама друштва за 
осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2012 
 



Правилник о садржају обрасца сертификата о примени Смерница Добре произвођачке 
праксе, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о допуни Правилника о условима и начину субвенционисања продаје трактора у 
Републици Српској у 2011. години, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о престанку важења Правилника о начину плаћања накнаде за коришћење 
минералних сировина, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о измени Правилника о садржини и начину истицања туристичке сигнализације, 
Службени гласник Републике Србије бр. 102/2011 
 
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, 
Службени гласник Републике Србије бр. 103/2011 
 
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Републике Србије на 
рачун извршења буџета Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2011 
 
Правилник о пореском рачуноводству, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2011 
 
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 
средстава са тих рачуна, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2011 
 
Правилник о методологији и процедури реализације пројеката од значаја за Републику 
Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда, 
Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и 
мониторинга животне средине на локацији, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Правилник о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава,  
Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе 
за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина, 
Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење 
емисије из стационарних извора загађивања, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012  
 
Правилник о садржини и обиму претходних радова, претходне студије оправданости и 
студије оправданости, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и 
начину утврђивања штете, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2012 
 
Правилник о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону 
разградњу и биоразградњу, о оцењивању усаглашености и условима које мора да испуни 
именовано тело, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2012 
 
Правилник о допуни Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2012 



 
Правилник о Листи осталих деривата нафте који се добијају од фракција нафте које имају 
распон дестилације до 380°C, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2012 
 
Правилник о квалитету чаја, биљног чаја и њихових производа, Службени гласник Републике 
Србије бр. 4/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема 
обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, 
Службени гласник Републике Србије бр. 4/2012 
 
Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за 
регистрацију, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2012 
 
Правилник о изменама Правилника о додели пореског идентификационог броја правним 
лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за 
привредне регистре, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2012 
 
Правилник о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, 
јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да 
испуњавају предавачи који врше обуку, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2012 
 
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 3/2012 
 
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије и политике развоја индустрије 
Републике Србије од 2011. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја и промоције 
друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године, од 
2011. до 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2012 
 
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, Службени 
гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2011. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2012 
 
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица  за која се средства 
за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2012. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 7/2012 
 
Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 
2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2012 
 
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 2012. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 7/2012 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 7/2012 
 



Исправка Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
Службени гласник Републике Србије бр. 2/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр.  22/2011 
 
Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину,  
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр.  23/2011 
 
Одлука о условима и начину коришћења службених возила, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр.  23/2011 
 
Одлука којом Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине 
преузима сва права од Центра за стратешко економска истраживања „Vojvodina – Cess“, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр.  23/2011 
 
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 
консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине и о начину извештавања о 
инвестирању средстава корисника буџета Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији 
града Београда, Службени лист града Београда бр. 51/2011 
Одлука о буџету града Београда за 2012. годину, Службени лист града Београда бр. 54/2011 
 
Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању 
прихода који припадају граду односно градским општинама у 2012. години, Службени лист 
града Београда бр. 54/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о одређивању зона на територији града Београда, Службени лист 
града Београда бр. 54/2011 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 54/2011 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама, Службени лист 
града Београда бр. 54/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину, Службени лист града Београда 
бр. 54/2011 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта, 
Службени лист града Београда бр. 54/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, Службени лист града Београда бр. 54/2011 
 



Одлука о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника 
средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години, Службени лист града Београда  
бр. 54/2011 
 
Одлука о отпису споредних пореских давања, новчаних казни за прекршаје и трошкова 
порескопрекршајног поступка увећаних за припадајуће камате, изворних и уступљених  
прихода буџета града Београда, за привредне субјекте који се продају у поступку 
приватизације, односно који су у поступку реструктурирања, Службени лист града Београда 
бр. 54/2011 
 
Одлука о отпису обавеза по основу изворних јавних прихода буџета града Београда, за 
период од 1. јануара 2005. године закључно са последњим даном месеца који претходи 
месецу у коме ће се потписати уговор о продаји капитала субјекта приватизације „Двадесет 
први мај –  фабрика турбомотора и трансмисија“, Београд, Службени лист града Београда  
бр. 54/2011 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 55/2011 
 
Одлука о допуни Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији 
града Београда, Службени лист града Београда бр. 55/2011 
 
Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно 
обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, Службени лист града Београда  
бр. 51/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском 
превозу путника на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 58/2011 
 
Решење о утврђивању висине једнократног новчаног давања за запослене и незапослене 
породиље за 2012. годину, Службени лист града Београда бр. 53/2011 
 
Решење о измени Решења о висини премије за млеко у 2011. години, Службени лист града 
Београда бр. 55/2011 
 
Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на 
територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 59/2011 
 
Измене плана  места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији 
града Београда (прва фаза), Службени лист града Београда бр. 52/2011 
 
Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2012. годину, Службени 
лист града Београда бр. 55/2011 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Бугарске о 
социјалној сигурности, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 11/2011 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, Службени 
гласник Републике Србије бр. 100/2011 

Уредба о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално 
осигурање војних осигураника, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2011 
 
Уредба о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, 
критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и 
начину обрачуна плате запослених у здравственим установама, Службени гласник Републике 
Србије бр. 100/2011 
 
Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 2/2012 
 
Правилник о садржају обавештења лицу које хоће да да крв или компоненте крви, садржини 
упитника и садржају обрасца сагласности лица које приступа давању крви или компонената 
крви, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о ближим условима и начину уписа лека у Регистар традиционалних биљних, 
односно хомеопатских лекова, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о личној заштитној опреми, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене 
спречености за рад, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и раду лекарских комисија, 
Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о стручним пословима у социјалној заштити, Службени гласник Републике Србије 
бр. 1/2012 
 
Правилник о престанку важења Правилника о начину примене извора јонизујућих зрачења у 
медицини, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Правилник о минимуму процеса рада за време штрајка у установама социјалне заштите чији 
је оснивач Република Србија, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за 
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов 
рад за 2011. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2012 
 
 
 
 
 



Службени лист града Београда 
 
Одлука о радном времену здравствених установа чији је оснивач град Београд, Службени 
лист града Београда бр. 51/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и 
трговинских објеката на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 51/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији 
града Београда, Службени лист града Београда бр. 51/2011 
 
Одлука о правима и услугама социјалне заштите, Службени лист града Београда бр. 55/2011 
 
Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 51/2011 
 
Упутство о измени Упутства о начину остваривања додатних облика заштите трудница и 
породиља на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 1/2012 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о звањима и занимањима у Управи за извршење 
заводских санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2011 
 
Одлука о поступању с актима који се подносе у електронском облику, Службени гласник 
Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о техничким условима за уношење штетних организама и увоз биља, биљних 
производа и прописаних објеката за потребе огледа, научне сврхе или за рад на клонској 
селекцији, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о стручним испитима запослених у Министарству унутрашњих послова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 100/2011 
 
Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, 
удружења за младе и њихових савеза, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Правилник о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита и 
изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке кандидата за возаче, 
Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Правилник о допуни Правилника о јавнобележничком испиту, Службени гласник Републике 
Србије бр. 3/2012 
 
Правилник о измени Правилника о националним гранским спортским савезима преко којих се 
остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији, Службени гласник Републике 
Србије бр. 3/2012 
 
 



Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним 
и средњим школама и домовима ученика, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2012 
 
Исправка Закона о кинематографији, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о додели поклона и награда ученицима основних и средњих школа, Службени лист 
града Београда бр. 51/2011 
 
Одлука о ученичким и студентским  стипендијама, Службени лист града Београда бр. 51/2011 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у децембру 2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2012 
 
Подаци о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и 
доприноса у Републици Србији у 2011. години, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2012 
 
Податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2011. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2012 
 
Податак о висини просечне месечне  зараде по запосленом исплаћене у четвртом кварталу  
2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ раста потрошачких цена у новембру 2011. године, Службени лист града Београда  
бр. 51/2011 
 
Показатељ смањења потрошачких цена у децембру 2011. године, Службени лист града 
Београда бр. 1/2012 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2012. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
Смештај у библиотекама  

Немањина 22-26 Андрићев венац 1 
1. ПОЛИТИКА + + 
2. ДАНАС + + 
3. БЛИЦ + + 
4. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
5. НИН + + 
6. КУРИР +  
7. PRESS +  
8. ВРЕМЕ + + 
9. АЛО +  

 
 
 
 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-

26 
Андрићев венац 1 

1.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+ + 

2.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

+  

3.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ +  
4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1

1. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за 
књижевност и друштвена питања 

+  

2. PC PRESS +  
3. MIKRO- PCWORLD +  
4. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 

праксу финансија 
+  

5. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 
друштва Србије 

+  

 
 
 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1.  БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+  

2.  БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА +  
3.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
+  

4.  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 изражајнијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из богате 
ризнице библиотека Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне писане 
документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. Будући да 
су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и друге 
драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим путем 
настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 
                                МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књига  10, Београд, 1922. 
  
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
1. СПОРАЗУМ О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И 

ПРИДРУЖИВАЊУ: са праксом Суда 
правде ЕУ 
Владимир Медовић 
Београд: Службени гласник, 2011. 

 
 

+ 

 
 

    
2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА 
Милан Вујанић 
Београд: Службени гласник, 2009. 

 
 

+ 

 

    
3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ 

САМОУПРАВИ  
Милан Влатковић 
Београд: Службени гласник, 2009. 

 
+ 

 
 

    
4. КОМЕНТАР ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ 

ПОСТУПКУ 
Милан Шкулић 
Београд: Правни факултет: Службени 
гласник, 2011. 

 
 

+ 

 

    
5. КОМЕНТАР ЗАКОНА О УПРАВНИМ 

СПОРОВИМА:  са судском праксом 
Зоран Томић 
Београд: Правни факултет: Службени 
гласник, 2010. 

 
 

+ 

 

    
6. ПОСЛОВНА ПИСМА: приручник за 

писање енглеских и српских пословних 
писама 
Зоран Кош 
Београд: Koš & CO., 2007. 

 
 

+ 

 

    
7. СИБИР 

Владимир Кецмановић 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 
+ 

 
 
 
 

8. САЛТО МОРТАЛЕ 
Луиђи Малерба 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 
+ 

 

    
9. ПУТ У ЈЕДНОМ ПРАВЦУ 

Дидје ван Ковлар 
Београд: Моно и Мањана, 2010. 

 
+ 

 

 
 
 

 
  



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
    
10. ПОСЛЕДЊИ ВОЗ ИЗ ХИРОШИМЕ: 

осврти преживелих 
Чарлс Пелегрино 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 
+ 

 
 
 
 

    
11. НЕВОЉЕ 

Џејмс Гордон Фарел 
Београд: Моно и Мањана, 2010. 

 
+ 

 

    
12. МУШКАРЦИ, НОВАЦ И ЧОКОЛАДА 

Мена ван Праг 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 
+ 

 

    
13. КУЋА 

Сара Груен 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 
+ 

 

    
14. ИНСТИНКТ СМРТИ 

Џед Рубенфелд 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 
+ 

 

    
15. ХРАНА ЉУБАВИ 

Мартин Сутер 
Београд: Моно и Мањана, 2010. 
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1. 1Q84: роман (књига 1, 2 и 3) 

Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2011. 

 

   
2. ДЕВОЈЧИЦА КОЈА СЕ ИГРАЛА ВАТРОМ 

Стиг Лашон 
Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

   
3. АВАНТУРЕ НЕВАЉАЛЕ ДЕВОЈЧИЦЕ 

Марио Варгас Љоса 
Београд: Лагуна, 2008. 

 

   
4. ХОЋУ ДА МИ СЕ НЕШТО ЛЕПО ДЕСИ 

ОДМАХ 
Марко Видојковић 
Београд: Самиздат Б92, 2010. 

 

   
5. КЕЛТОВ САН 

Марио Варгас Љоса 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
6. ТИГРОВА ЖЕНА 

Теа Обрехт 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
7. СТАНИ НА ЦРТУ 

Џејмс Патерсон 
Београд: Evro-Giunti, 2010. 

 

   
8. СИБИР 

Владимир Кецмановић 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 

   
9. ПАРИСКА ЖЕНА 

Пола Маклејн 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
10. ОЛУЈА МАЧЕВА 

Мартин Џорџ 
Београд: Лагуна, 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREPORUČUJEMO 

 
 
1. Sihuko Migel: ILUSTRADO / Beograd: Geopoetika, 2011.
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2433
 
Roman Ilustrado, iako prvenac, doneo je svetsku slavu autoru Migelu Sihuku, piscu sa Filipina koji 
živi u Kanadi i piše na engleskom jeziku. Tome je u najvećoj meri doprinela prestižna azijska Man 
nagrada (The Man Asian Prize) koju je ovaj roman dobio dok je još bio u rukopisu.  
„Ilustrado” je termin koji označava pripadnike intelektualne elite na Filipinima. Glavni likovi 
romana su pripadnici ove klase, dva pisca koji žive u Njujorku, prethodno napustivši sigurnu 
budućnost u dobrostojećim i uticajnimporodicama u rodnoj Manili. Roman počinje klasičnim 
trilerskim uvodom – pronalaženjem tela poznatijeg pisca u reci Hadson. Njegov verni sledbenik, 
Migel Sihuko, odlučuje da ispita pravi uzrok iznenadne smrti svog mentora, uz potragu i za 
misteriozno nestalim dragocenim rukopisom pisanim dvadeset godina.  
I ovih par rečenica predstavljaju zapravo celokupni siže ovog vrlo smelog književnog performansa 
čiji je narativ komponovan sa izuzetnom veštinom i uverljivošću. Brojni slojevi priča u priči, 
odlomci iz eseja, pesama i romana likova, njihovi intervjui i autobiografije, dokumentarna građa, 
pripovesti o događajima u kojima učestvuju realni i fiktivni likovi, i sve to povezano doživljajima 
pripovedača, koji se vraća u Manilu u potrazi za odgovorima, predstavljaju neodoljivu avanturu za 
čitaoca, koji će na svakoj stranici biti zatečen nad sopstvenom upitanošću ozamagljenosti granice 
između realnosti i fikcije.  
Precizno usmerene britke političke oštrice iznete u izmišljenim intervjuima glavnog lika s jedne 
strane i neobičan, istovremeno urnebesan i setan humor s druge strane, čine ovaj vrhunski izveden 
splet metafizičkih spekulacija i satire, majstorski upakovan zapravo u priču o potrazi za identitetom 
kako celog naroda tako i pojedinca, pisca koji postavlja već toliko puta iznedreno pitanje – koja je 
uloga književnosti danas?  
Uz otvoreni kraj, bez krajnjih odgovora i razrešenja, čitaoci će sigurno nakon Ilustrada zaključiti 
da, ako i ne može da menja svet, književnost može na najbolji i najoriginalniji način da ga 
razotkriva, a istovremeno da menja i duhovno obogaćuje pojedinca. I to upravo zahvaljujući 
ovakvim knjigama. 
 
 
2. Klot Žan: PRAISTORIJA: objašnjena mojim unucima / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2500
 
Arheolog i praistoričar Žan Klot razgovarao je sa svojih šestoro unuka uzrasta od šest do šesnaest 
godina, i na osnovu njihovih pitanja i interesovanja sastavio ovu sjajnu knjižicu. 
Jasni i dokumentovani odgovori daju celovitu i detaljnu sliku života praistorijskog čoveka. Deca će 
naučiti da situiraju praistoriju prema istoriji, otkriće kulture praistorije, saznaće kada su se i gde 
pojavili prvi ljudi, kako su živeli, kako su se hranili i odevali, kakve su životinje postojale tada, 
kakva je bila klima, kakvim oruđem su se služili i kako su ga pravili, kako su crtali u pećinama i, 
uopšte, kako su razmišljali. Steći će i osnovna znanja o arheologiji i metodima proučavanja 
praistorije. 
Velika dragocenost ove knjige jesu pitanja na koja je autor odgovarao. Ona svedoče o tome da je 
ova knjiga zaista pisana po meri dece, da govori njihovim jezikom i opisuje praistoriju slikama koje 
ona mogu da razumeju. Direktnost i naivnost dečjih pitanja upravo i daju mogućnost Žanu Klotu da 
jasno i precizno odgovori na njih i da podstakne male radoznalce na razmišljanje.   
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2433
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2500


 
3. Droa Rože-Pol: ETIKA: objašnjena svima / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2501
 
Svi govore o etici. Poslovna, sportska, etika medija, medicinska etika... Ovaj pojam postoji i 
usvakodnevnom životu. Njegov smisao međutim često je nejasan. Da li je to, jednostavno, moral? 
Ili stvaranje novih pravila? I ko o tome razmišlja? Stručnjaci ili svi mi?   
Rože-Pol Droa pristupačnim stilom i jezikom govori o istorijatu ove reči. Na pedagoški način ističe 
uticaj religijskih verovanja i filozofskih analiza. Još od antičkih mudraca pa do bioetike sutrašnjice 
perspektive su se menjale. Ali, zaključak ostaje isti: etika je briga o drugima.   
Etika objašnjena svima nudi savremen pogled na veoma važnu društvenu temu koja se tiče čitavog 
čovečanstva i opstanka humanih vrednosti. Zbog toga je ova knjižica izuzetno korisna za sve 
nastavnike, profesore, roditelje i mlade ljude radoznalog duha čije kritičko mišljenje i sud treba 
razvijati od malih nogu. Idealan materijal za obradu gradiva iz građanskog vaspitanja, ili kao 
dopunska lektira za đake koji se interesuju za filozofiju i nauku (uzrasta od 14 godina). Ova knjiga 
može biti i sjajan vodič u savremenu evropsku misao o građanskoj odgovornosti.  
Rože-Pol Droa, filozof, pisac, ekspert u Nacionalnom centru za naučno istraživanje, član je 
Nacionalnog etičkog saveta za nauku i zdravlje. 
 
 
4. Rivs Iber: SVEMIR: objašnjen mojim unucima / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2499
 
„Posvećujem ovu knjigu mojim unucima. Kada sam počeo da je pišem, shvatio sam njen simbolički 
značaj: ona je moj duhovni testament. Šta bih želeo da im kažem o svemiru u kome će nastaviti da 
žive posle mene? Zamislio sam da vodim razgovor sa jednom od unuka dok posmatramo zvezdano 
nebo, udobno zavaljeni u ligeštule. U mom sećanju su oživele uspomene na jedan prohujali mesec 
avgust kada su me deca bombardovala pitanjima dok smo posmatrali zvezde padalice. 
Posmatranje nebeskog svoda i osećanje da postojimo negde među zvezdama izaziva u svima nama 
želju da saznamo nešto više o tom tajnovitom kosmosu u kome živimo. U ovoj knjizi će biti reči o 
nauci, što ne znači da neće biti mesta i za poeziju.“  
Ova knjiga je dragocena lektira za sve one koji žele da shvate kako je nastao svemir, šta je život, 
koliko je naša planeta jedinstvena u svemiru i koliko je važno biti radoznao i otvorenog duha za sva 
nova saznanja.   
Svemir objašnjen mojim unucima može se koristiti u nastavi fizike, hemije, biologije, pa čak i u 
najnižim razredima osnovne škole da bi se deci predočila elementarna znanja o životu i planeti. Ovo 
je i važna smernica za budućnost i razmišljanje o čovečanstvu i njegovom ubrzanom napretku koji 
nas istovremeno ostavlja bez daha svojim dometima ali i fatalnim posledicama po budućnost 
ljudskog roda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2501
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2499


5. Lu Erlend: PROHUJALO SA ŽENOM / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2532
 
U romanu Erlenda Lua Prohujalo sa ženom, objavljenom početkom devedesetih, prepoznajemo 
mnoge motive iz potonjih dela poznatog norveškog pisca. Imajući u vidu da je to njegov prvi 
roman, otkrivamo da je pred nama zapravo temelj na kojem su postavljene gotovo sve ideje koje će 
se kasnije pojedinačno razrađivati, a poneke i ponavljati u svakom Luovom delu. Prepoznatljivi 
lajtmotiv – neostvareni, pasivni muškarac bez velikih životnih ideja, kome se stvari događaju, začet 
je očigledno već u ovom romanu: bezimeni glavni junak u procepu je između uživanja i ljubavi s 
jedne strane i napora da se otrgne iz čeličnog stiska, nakon što je pričljiva i preduzimljiva Marijane 
osvojila prvo njegov životni prostor, a time postepeno i vlast nad njegovim životom. 
Luovo najveće umeće je da od najbanalnijih svakodnevnih situacija napravi zabavne i provokativne 
scene, u kojima su likovi ogoljeni i nemilosrdno predstavljeni. Napisan u kratkim poglavljima, kao 
filmskim sekvencama, sačinjen od kratkih, gotovo naivnih rečenica relativizujući sve velike teme 
čovečanstva, ovaj roman zavodi surovim humorom. Jasno je da je već svojom prvom knjigom 
Erlend Lu lansirao potpuno nov, prepoznatljiv stil pisanja. 
 
 
6. Barns Džulijan: PULS: priče / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2559
 
Puls je treća zbirka priča Džulijana Barnsa, koja se u brojnim elementima nastavlja na njegova 
ranija dela, pre svega na Sto od limunovog drveta, gde je starost dominantna tema, a možda još više 
na Nije to ništa strašno, knjigu koja u najvećoj meri odgovara autobiografskoj prozi. 
Od četrnaest priča, podeljenih u dva dela, šest je ranije objavljeno na engleskom jeziku u 
časopisima odNjujorkera do Gardijana. 
U pripovetkama naizgled disperzivnog sadržaja – od ljubavi i seksa, preko bolesti i smrti, do 
(ne)uspešnosti komunikacije – Barns se zapravo bavi jednom temom: odnosom među ljudima. Pri 
tome, pronicljivo i prepoznatljivo mudro ispituje prirodu, uzroke i uslove za dugotrajne veze, 
prijateljske i ljubavne. Svaki lik je oblikovan na osnovu uspeha ili poraza koji proživljava, smešten 
između očaravajuće čežnje ili uznemirujućeg gubitka, sa okončanjima koja se trudi da prevaziđe, ili 
uzbuđujućim iskušenjima novog početka. 
Lični gubitak i suočavanje sa smrću drage osobe odredili su Barnsovu novu prozu, a njegovo 
razmišljanje o prolaznosti života i suočavanje sa starenjem i smrću tako je životno, jer je 
proživljeno pa samim tim i mnogo ubedljivije, da se čitanje ove knjige neumitno završava 
uznemirenošću i nerešivim egzistencijalnim pitanjima. Ipak, sasvim neočekivano, rešenje za taj 
osećaj nemoći Barns nameće humorom kojim je obojio gotovo svaku priču. Ovaj iskričav i oštar 
humor valjda je najbolji odgovor za sve misli o neizbežnoj prolaznosti i blizini smrti, kojima smo 
gotovo svakodnevno izloženi. 
Opasnost od klišeiziranja i opštih mesta ovaj vrsni pripovedač izbegava izuzetnim stilom, ali pre 
svega originalnim pristupom večitim temama, te se u drugom delu postojana ljubav ispituje kroz 
pripovesti o čulima. Iako i prostorno i vremenski potpuno razuđena – od vinograda Italije do 
morske obale Engleske zimi, od XVIII veka do danas, ova zbirka je uspela da prevaziđe svoj zadati, 
žanrom određen fragmentarni okvir i da pruži romaneskne kvalitete, među njima jedinstvo i 
koherentnost. 
 
 
 
 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2532
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2559


7. Faj Erik: NAGASAKI: roman / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2540
 
Sve počinje time što stvari nestaju, ili menjaju mesto. 
Šimura-san živi sam u tihoj kući koja gleda na zaliv i brodogradilište Nagasakija. Taj sasvim običan 
čovek svakoga jutra odlazi na posao u gradsku meteorološku stanicu proklinjući zričanje zrikavaca, 
ručava sam i rano se vraća u svoj dom u kom vlada red i odmerenost. Ipak, on počinje pedantno da 
popisuje količinu namirnica u svojim kuhinjskim plakarima i proverava nivo pića u frižideru. Jer, u 
tome svetu u kojem ništa nepredviđeno ne može da se desi, nešto nije u redu. 
„Kao što ću saznati kasnije, kad mi bude telefonirao jedan inspektor,agenti su na mojoj kući zatekli 
zaključana vrata. Nijedan prozor nije bio otvoren, što ih je začudilo. Pošto su obili bravu, još su se 
više začudili kad unutra nisu uhvatili nikoga. A sve je bilo zatvoreno. Verujući da je posredi neko 
zavitlavanje, zamalo nisu odmah otišli. Taj što je smislio tu šalu skupo bi platio, gospodine Šimura, 
naglasio mi je. Da umire savest, ipak, pretražili su svaku odaju. I tek u poslednjoj, u sobi sa 
tatamijima...“ 
Ovaj roman je inspirisan istinitim događajem, a pisac je od jedne male novinske vesti uspeo da, 
umnožavanjem glasova, saopšti razmišljanja o Japanu, starosti, usamljenosti, položaju žena u 
njemu. Na samom rubu stvarnosti, ovaj roman nas poziva da preispitamo međuljudske odnose u 
savremenim društvima. 
 
 
8. Maglinis Ilijas: ISLEĐIVANJE / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2441
 
Maglinisovo Isleđivanje јe nastavak davno okončanog sudskog procesa, u koјem se ne isleđuјe 
mučitelj, niti se mučitelj preslišava, isleđuјe se i preslišava sama žrtva. Kosta, kao mladi aktivista 
organizaciјe Riga od Fere, iskusio јe strahote mučenja za vreme diktature. U knjizi se, iz 
perspektive psihologiјe i analize ličnosti, odviјa duboko i suptilno isleđivanje i razotkrivanje. 
Kao ključni fenomen provlači se fenomen ljudskog tela, tela koјe pati, koјe trpi, tela koјe se muči i 
biva mučeno, tela koјe postaјe predmetom posebne vrste umetnosti i umetničkog izraza. 
 
Iz Pogovora 
 
Kostinu ćerku Marinu razdire breme porodičnog iskustva, јer se ono prenosi na naredna pokolenja 
upravo neiskazivošću i ćutanjem. Marina otelotvoruјe prošlost, a ispitivanje granica izdrživosti 
sopstvenog tela postaјe njeno sredstvo pamćenja i stvaranja umetnosti. Ona, inspirisana 
nedostižnom vrhunskom umetnošću Marine Abramović, samu sebe fizički povređuјe 
uspostavljaјući i rekonstruišući porodičnu istoriјu u vidu performansa, u vidu „izvođenja“ traume, 
pri čemu koristi vlastito telo kao oruđe pripovedanja, poimanja i iskupljenja. 
 
Kostis Kornetis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2540
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2441


9. SazdovaVinka: POSLEDNJI ČAJ / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2550
 
Roman – potraga za samom sobom. A možda i putopis o sebi. Oba viđenja ove knjige su tačna, 
štaviše – nadopunjuјu se. 
Dela koјa prodiru u analizu sopstvenog života, preispitivanje puta koјim se do tog časa išlo, opasna 
su i veoma teško garantuјu uspeh, no Vinka Sazdova јe u svom prvencu probila sopstvene, a potom 
i spisateljske predrasude hrabrošću da se suoči sa sobom. A јoš kada se to preispitivanje događa u 
kompleksnoј (ne samo hinduističkoј i budističkoј) Indiјi, granica između autobiografskog i 
romanesknog briše se јednako lako kao što se lako prelazi iz stanja svesnog i racionalnog u svet 
nirvane i neјasne metastrane života. 
Autorkina јunakinja odlazi iz života koјi јe naizgled srećan, ispunjen... vođena intimnim nemirom, u 
novi život koјi ne izgleda bolji, čak deluјe zastrašuјuće. Od tog straha do oslobođenja od bola krug 
se zatvara zahvaljuјući naјјačoј emociјi koјu čovek poseduјe – ljubavi. Dilema: Indiјa ili Balkan, 
kada poјedinac sebe pronađe prošavši kroz kosmičku promaјu, prestaјe da postoјi. 
Ova knjiga govori, iz ugla žene, o teškim pitanjima (poput onog šta јe suština života). Ali, ona 
zatvara krug odgovorima koјi su kod tih naјtežih pitanja naјčešće zapravo – laki. 
Izdavač, novinar i pisac Vinka Sazdova autorka јe јoš јedne knjige (Polja divljih narcisa, 2011). 
Knjiga Poslednji čaј u Makedoniјi јe doživela veliki broј izdanja, a prevedena јe i na bugarski i 
hrvatski јezik. 
 
V. Bajac 

 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2550
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