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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Малти на нерезиденцијалној основи са седиштем у Риму, Санде Рашковић Ивић, 
Службени гласник Републике Србије бр. 81/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Малти на нерезиденцијалној основи са седиштем у Риму, Ане Хрустановић, 
Службени гласник Републике Србије бр. 81/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Грузији на нерезиденцијалној основи са седиштем у Кијеву, Душана Лазића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 84/2011 
 
Закон о потврђивању Конвенције о смањењу броја лица без држављанства, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 
полицијској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума о оснивању Међународне антикорупцијске академије као 
међународне организације, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума о RACVIAC – Центру за сарадњу у области безбедности, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Азербејџана о сарадњи у области ванредних ситуација, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Конвенције о Центру за спровођење закона у југоисточној Европи, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Протокола о привилегијама и имунитетима Центра за спровођење 
закона у југоисточној Европи, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Протокола о регистрима испуштања и преноса загађујућих материја уз 
Конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на 
правну заштиту у питањима животне средине, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Аргентине о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Источне  Републике 
Уругвај о укидању виза за њихове држављане, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Боливарске 
Републике Венецуеле о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт о 
укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара 
Украјине о укидању виза за њихове држављане, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара 
Републике Албаније о узајамном путовању држављана, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Француске о стратешком партнерству и сарадњи, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између влада држава учесница BSEC (Организације за 
црноморску економску сарадњу) о сарадњи у борби против криминала, нарочито 
организованих облика, Додатног протокола Споразуму између влада држава учесница BSEC 
о сарадњи у борби против криминала, нарочито организованих облика и Додатног протокола 
о борби против тероризма који се односи на Споразум између влада учесница црноморске 
економске сарадње у борби против криминала, нарочито његових организованих облика, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске  
о сарадњи у области животне средине, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Амандмана на Конвенцију о Међународној организацији за мобилне 
комуникације преко сателита, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о 
међународном друмском саобраћају, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању амандмана 1-6 на Европски споразум о раду посада на возилима која 
обављају међународне друмске превозе (АЕТР), Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о 
сарадњи у области туризма, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 8/2011 
 
 



Закон о пребивалишту и боравишту грађана, Службени гласник Републике Србије  
бр. 87/2011 
 
Закон о управној инспекцији, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2011 
 
Закон о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и 
токсичког оружја и о њиховом уништавању, Службени гласник Републике Србије  
бр. 87/2011 
 
Уредба о изменама Уредбе о оснивању Института ратне вештине, Службени гласник 
Републике Србије бр. 81/2011 
 
Уредба о посебном начину обраде података садржаних у матичним књигама за подручје 
Аутономне Покрајине Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 
Одлука о усвајању приговора и избору заменика јавних тужилаца на трајно обављање 
функције, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2011 
 
Одлука о усвајању приговора и избору судија на сталну судијску функцију, Службени 
гласник Републике Србије бр. 81/2011 
 
Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Султаната 
Брунеји, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2011 
 
Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Краљевине Бутан, 
Службени гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
Правилник о измени Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од 
пожара, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 
Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 86/2011 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и 
Републике Србије Ф/П 1720, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 8/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат осигурања ризика у случају елементарних 
непогода за југоисточну Европу и Кавказ) између Републике Србије и Међународне банке за 
обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (ЕПС Пројекат за Колубару) између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 8/2011 



Закон о потврђивању Додатног протокола Споразума о измени и приступању Споразуму 
о слободној трговини у централној Европи, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 8/2011 

Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Белорусије о измени и допуни споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Белорусије о слободној трговини између Републике Србије и Републике Белорусије од 31. 
марта 2009. године, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 

Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о 
изузецима из режима слободне трговине и правилима о одређивању земље порекла робе уз 
споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о 
слободној трговини између Савезне Републике Југославије и Руске Федерације од 28. августа 
2000. године, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Азербејџан о подстицању и узајамној заштити улагања, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 8/2011 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Азербејџан о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 

Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и 
Владе Републике Пољске, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 8/2011 
 
Закон о поморској пловидби, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2011 
 
Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, 
Службени гласник Републике Србије бр. 87/2011 
 
Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног 
сектора према привредним субјектима, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке 
кроз субвенционисање дела каматне стопе у 2011. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 80/2011 
 
Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и 
друге програме интеграције избеглица у 2011. години, Службени гласник Републике Србије 
бр. 80/2011 
 
Уредба о висини накнада за воде за 2011. годину, Службени гласник Републике Србије  
бр. 80/2011 
 
Уредба о измени 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. 82/2011 
 



Уредба о измени Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за развој сточарства у 
сарадњи са јединицама локалне самоуправе у 2011. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 82/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података 
на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о 
одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 83/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у 
Управи за извршење заводских санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2011 
 
Уредба о допуни Уредбе о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања средствима 
Европске уније, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2011 
 
Уредба о образовању доплатне поштанске марке „Школа без насиља“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 84/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима за подстицај и развој предузећа и 
предузетништва у неразвијеним општинама у 2011. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 84/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима за улагање у радно интезивне гране 
прерађивачке индустрије у недовољно развијеним општинама у 2011. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 84/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима за подстицање производње и 
запошљавања у девастираним подручјима у 2011. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 84/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину привлачења директних 
инвестиција, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2011 
 
Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2011. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине 
аутомобила произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2011. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима, начину и поступку отуђења или давања у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије, односно аутономне 
покрајине, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
Уредба о условима и начину коришћења подстицаја за подршку руралном развоју кроз 
инвестиције за производњу и прераду млека, меса, воћа, грожђа и поврћа и подршку 
активностима усмереним на стварање производа са већом додатом вредношћу у 2011. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 
Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта за 2011. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних 
средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о производима који после употребе постају посебни 
токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 
производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 
обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и 
плаћања накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз дугорочно 
стамбено кредитирање у 2011. години, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз 
субвенционисање камате по кредитима за финансирање стамбене изградње у 2011. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 89/2011 
 
Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2011. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 89/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање за 2011. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2011 
 
Одлука о висини основице за обрачун и исплату плата државних службеника, намештеника, 
судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Службени гласник Републике Србије 
бр. 82/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о издвајању средстава за рехабилитацију корисника 
пензија за 2011. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2011 
 
Одлука о отварању Буџетског фонда за управљање средствима националног учешћа 
Републике Србије у спровођењу Инструмената претприступне помоћи Европске уније, 
Службени гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
Одлука о утврђивању степена ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности 
у које резиденти могу да улажу у иностранству, Службени гласник Републике Србије  
бр. 85/2011 
 
Одлука о евидентирању кредитних послова са иностранством, Службени гласник Републике 
Србије бр. 85/2011 
 
Одлука о условима и начину обављања кредитних послова са иностранством у динарима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над обављањем послова даваоца 
лизинга, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
Одлука о спровођењу одредаба Закона о финансијском лизингу које се односе на издавање 
дозвола и давање сагласности Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 85/2011 
 
Одлука о обављању послова с финансијским дериватима, Службени гласник Републике 
Србије бр. 85/2011 
 



Одлука о ближим условима и начину поступања банке по приговору клијента, Службени 
гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије 
наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
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. 89/2011 
 
Одлука о начину обављања платног промета преко новчаног рачуна Централног регистра, 
депоа и клиринга хартија од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2011 
 
Правилник о Обрасцу 1 – Пријава пројекта за Национални инвестициони план Републике 
Србије за 2012. годину,  Службени гласник Републике Србије бр. 80/2011 
 
Правилник о ловачким псима, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2011 
 
Правилник о посебним условима хигијене плода малине и купине у свежем или смрзнутом 
стању у свим фазама промета, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2011 
 
Правилник о допунама Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру 
за Народну банку Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2011 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о подели моторних и прикључних 
возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 81/2011 
 
Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и 
мотива редовних издања поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике 
Србије бр. 81/2011 
 
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. 82/2011 
 
Правилник о утврђивању цена обраде крви и компоненти крви намењених за трансфузију, 
Службени гласник Републике Србије бр. 82/2011 
 
Правилник о начину и поступку производње и о квалитету стоних вина, као и вина са 
географским пореклом, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2011 
 
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних непогода, Службени 
гласник Републике Србије бр. 82/2011 
 
Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију, 
Службени гласник Републике Србије бр. 80/2011 
 
Закључак о усвајању Програма развоја одрживог руралног туризма у Републици Србији, 
Службени гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 80/2011 



 
Исправка Закона о енергетици, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2011 
 
 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног 
еколошког коридора Тисе, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2011 
 
Одлука о оснивању Агенције за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине 
Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу 
путника на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 43/2011 
 
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга Јавног 
комуналног предузећа „Београдске електране“ са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 
ценама топлотне енергије, Службени лист града Београда бр. 44/2011 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о раду помораца, 2006, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених у органима државне 
управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 80/2011 
 
Одлука о образовању Комисије за психоактивне контролисане супстанце, Службени гласник 
Републике Србије бр. 83/2011 
 
Одлука о допуни Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 89/2011 
 
Правилник о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини, Службени 
гласник Републике Србије бр. 85/2011 
 
Правилник о радним местима, односно пословима на којима се професионалним војним 
лицима, цивилним лицима на служби у Војсци Србије и припадницима Војнобезбедносне 
агенције и Војнообавештајне агенције стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, 
Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 



Правилник о допуни Правилника о утврђивању радних места, односно послова у Управи за 
извршење заводских санкција на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, 
Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 
Правилник о измени Правилника о условима које морају испуњавати правна лица 
регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара, 
Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 
Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, 
сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој 
роби која се ставља у промет, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 
Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа 
излагања јонизујућим зрачењима, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању и 
посебној исправи за коришћење здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије 
бр. 89/2011 
 
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 86/2011 
 
Статут Агенције за лекове и медицинска средства Србије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 86/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање листе реда првенства за први избор 
корисника социјалног становања у заштићеним условима,  Службени лист града Београда  
бр. 42/2011 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Азербејџан о сарадњи у области културе, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 8/2011 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских 
академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је 
оснивач Република за школску 2011/2012. годину, Службени гласник Републике Србије 
бр. 84/2011 
 
Правилник о допунама Правилника о јавнобележничком испиту, Службени гласник 
Републике Србије бр. 81/2011 
 
Правилник о допунама Правилника о испиту за извршитеља, Службени гласник 
Републике Србије бр. 81/2011 
 



Решења о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, Службени 
гласник Републике Србије бр. 82/2011 
 
 
 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у 
школској 2011/2012. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2011 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у септембру 2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2011 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у октобру 2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ раста потрошачких цена у септембру 2011. године, Службени лист града Београда 
бр. 42/2011 
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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 ће ове књиге (из којих дајемо само изводе) моћи да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 
                                МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књига 8, Београд, 1922. 
  
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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Харуки Мураками 
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Београд: Геопоетика, 2011 
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Соња Лапатанов 
Београд: Дерета, 2010. 
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8. ЖЕНА ИЗ СУСЕДСТВА 

Барбара Делински 
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Стив Бери 
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PREPORUČUJEMO 
 
 
 
1. Murakami Haruki: 1Q84, knjiga 1, knjiga 2 i knjiga 3 / Beograd : Geopoetika, 2011.
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2364
 
Knjiga 1
 
U japanskom jeziku slovo Q i broj 9 isto se izgovaraju. Kada se 1Q84 izgovori na japanskom, 
dobije se 1984, što je direktna aluzija na poznati roman Džordža Orvela koji se više puta i pominje i 
citira na ovim stranicama. 
Čitalac zajedno sa glavnim likovima lebdi između 1984. godine i paralelnog vremena u godini 
1Q84. Prvi tom ovog kapitalnog romana pokriva period od aprila do juna i kroz poglavlja koja se 
naizmenično smenjuju pratimo priče dvoje glavnih junaka - Aomame i Tenga. Ona je instruktorka 
borilačkih veština, član misteriozne organizacije koja sprovodi pravdu ubijajući nasilnike ... Tengo 
je profesor matematike u pripremnoj školi, tipičan murakamijevski muški lik - pasivan, bez 
inicijative, talentovan bez ostvarenja, jednostavno on je „deo slagalice koji se nigde ne uklapa". 
Nerealni elementi, tako prepoznatljivi za Murakamija, ipak ne vode ovaj roman u žanr SF-a. Autor 
je ovde angažovaniji nego ikad, s namerom da mnoge važne teme modernog sveta dovede u fokus - 
političke zločine, tumačenje istorije, nasilje, religiozni fanatizam, slobodu, ali i nastanak književnog 
dela, granicu između laži i istine, realnosti i fikcije... U 1Q84 svet je pun zlostavljanja, napuštanja, 
nasilja, gotovo svi likovi su otuđeni, usamljeni, izolovani, ostavljeni, nesposobni za istinsko 
vezivanje, željni ljubavi, a neretki opisi seksa, od mehaničkog do divljeg, tek ponekad imaju blagu 
naznaku površne emocije. 
Pišući u trećem licu (za razliku od svih prethodnih romana), pisac nas vešto vodi kroz vrlo 
kompleksnu strukturu i brojne slojeve, zahvaljujući umeću zavođenja nepoznatim i postepenim 
otkrivanjem, koje čitaoca mami da ne ispušta ovaj roman. 
Novi murakamijevski humor, kao i pominjanje najznačajnijih muzičkih, filmskih i književnih 
imena, unose vedre boje u ovaj naizgled mračan roman. 
 
Knjiga 2
 
U ovom drugom tomu, Aomame i Tengo, sticajem neobičnih događaja, potvrđuju svoje sumnje da 
se nalaze u drugom vremenu - u godini 1Q84 - iz kojeg ne mogu da se vrate natrag u 1984. godinu i 
svoje realno vreme. Njihova ljubav, iako je čini samo stisak ruke u detinjstvu, jedina je istinska i 
prava u ovom romanu. Ona je pokretač svih dešavanja i jača uprkos njihovoj razdvojenosti, a oni se 
sve više približavaju jedno drugom. 
Murakami se u ovom nastavku produbljeno bavi filozofskim temama, odnosom dobra i zla, krivice i 
kazne i, pre svega, smislom života, stavom prema smrti, žrtvovanjem, ali i porodičnim vezama i, 
neizostavno, ljubavlju. 
„Ako u svetu nema ljubavi, sve je iluzija i imitacija." 
Autor nas upozorava da ljubav jeste glavni pokretač, ali je u modernom svetu često nema onde gde 
najviše treba da je bude - između muža i žene i roditelja i dece. 
Poznat, i zbog toga u Japanu često kritikovan, kao pisac koji unosi previše zapadnjačke tradicije u 
svoje romane, Murakami je ovu priču o univerzalnim temama zajedničkim za ceo svet, obojio više 
no ikad pre istočnjačkom filozofijom i japanskim načinom života, naročito kuhinjom, čiji nas 
sastojci omamljuju sa stranica ove knjige. 
 
 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2364


Knjiga 3
 
„Ovo je sasvim čudan svet. Iz dana u dan sve je nejasnija granica dokle seže teorija, a odakle 
počinje stvaran svet. Šta kažeš, Tengo, kako ti, kao pisac, definišeš ono što nazivamo stvarnošću?“ 
– „Tamo gde zabodeš iglu i poteče crvena krv, to je stvarni svet.“ 
Proticanje krvi, kao jedini dokaz stvarnog sveta, pravi je murakamijevski slojeviti odgovor na 
Veliko pitanje. Roman 1Q84 je, pored ostalog, i kritika ubrzanog tempa života, tehnološkog 
razvoja, nasilja, pohlepe i večite težnje za sticanjem na globalnom i ličnom nivou. Nasuprot 
samorazarajućoj brzini napretka, postoji i onaj najvažniji segment ljudskog života gde, kako to 
autor ističe, protok vremena gubi značaj. 
Izobilje tema i događaja iz prva dva toma, svodi se u ovom trećem na ljubavnu priču u kojoj, 
nerealno, a ipak moguće, samo jedan dodir ruke ne gubi intenzitet užitka ni posle dvadeset godina 
odvojenosti. Ljubav u okviru porodice zauzima posebno mesto u ovom romanu o otuđenosti, te treći 
tom donosi i motiv pomirenja sa ocem, koji je tako dosledno izostajao iz dosadašnjih 
Murakamijevih dela. 
Na kraju, bez odgovora baš na sva pitanja, autor nas znalački ostavlja u dilemi da li je u pitanju 
klasična otvorena naracija, u kojoj se tumačenje prepušta čitaocima, ili su ipak ostavljena 
odškrinuta vrata za razotkrivanja u nekim budućim delima… 
„Upravo je Murakamijeva odvažnost da zakorači u nešto još neimenovano ono zbog čega je toliko 
čitan širom sveta.“ 
 
Jomiuri Šimbun 
 
 
2. Oster Pol: SANSET PARK / Beograd : Geopoetika, 2011.
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2612
 
Kao i Erik Majkl Paker, glavni junak DeLilovog Kosmopolisa – romana posvećenog upravo Polu 
Osteru – i Majls Heler, glavni junak nove Osterove knjige, romana Sanset Park, ima dvadeset osam 
godina i Njujorčanin je. Njihove sličnosti tu, međutim, završavaju. Dok je DeLilov Paker 
multimilijarder, Majls Heler na Floridi preživljava radeći kao fizički radnik. Napustivši rodni grad i 
fakultet zbog porodične tragedije, godinama je lutao Amerikom, a za Floridu se vezao zbog mlade 
devojke, Pilar, koja je još srednjoškolka. Upravo zbog njene mladosti, međutim, tačnije rečeno, 
maloletnosti, Majls će se (privremeno) vratiti u Njujork, odazvavši se pozivu starog prijatelja... 
U Sanset Parku Oster se vraća nekim od svojih opsesivnih tema: mladosti, porodičnim odnosima, 
Njujorku, književnosti. Kontekst je savremen: vreme svetske ekonomske krize i masovne 
nezaposlenosti, vreme u kome doktoranti i perspektivni umetnici jedva spajaju kraj s krajem, vreme 
fluidnih i neodređenih društvenih vrednosti. U svetu u kome je izvesna samo neizvesnost, Osterovi 
junaci u ljubavi pronalaze jednu od retkih oaza smisla. 
Iako je Majls Heler bez sumnje glavni junak romana, njegova perspektiva nema privilegiju da bude 
jedina iz koje se priča pripoveda. Perspektive njegovog oca Morisa, majke Meri-Li Svon, starog 
prijatelja Binga Nejtana, poznanica i cimerki Alis Bergstrom i Elen Brajs, doprinose 
polifoničnosti Sanset Parka, romana koji, kao i prethodni Osterovi, čitaoca osvaja čarobnjačkom 
veštinom pričanja i u kojem se Oster pokatkad doima tužnijim i mudrijim nego ikad pre. 
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3. Stanković Dejan Tiago: ODAKLE SAM BILA, VIŠE NISAM: i druge lisabonske 
priče / Beograd : Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2618
 
Do sada znan javnosti kao vrsni prevodilac nobelovaca Žozea Saramaga na srpski jezik i Ive 
Andrića na portugalski jezik, Dejan Tiago Stanković oprobao se i u sopstvenom pisanju. 
Pred nama je knjiga priča nastala kao zbir dvodecenijskog iskustva provedenog u Lisabonu. (Od 
dvadeset ovde objavljenih priča, šest je prvobitno napisano na portugalskom pa prevedeno, kako 
autor kaže, na „maternji jezik“). Stanković je, za prvu autorsku knjigu, iznenađujuće sigurnom 
rukom i šarmantnom literarnom oslobođenošću ispisao storije iz viševekovne istorije kao i 
sadašnjeg doba prestonice ove nekada svetske sile. I upravo taj skok iz imperijalne prošlosti u 
građansku realnost jeste virtuoznost ovih priča. Dejan Stanković je vešt posmatrač sa smislom za 
humor, pomoću kojeg zdušno širi svoju tematsku raznovrsnost i dublje svedoči o ovoj sredini i 
njenoj kulturi. 
Ovo je knjiga koja vas nepogrešivo podseća na ponekad potisnutu istinu da je zadatak književnosti i 
uživanje u čitanju. 
„Da li je deda ili je baba? Znakovi su kontradiktorni. Po kvrgavim kolenima i velikim patikama 
reklo bi se da je deda... Po depiliranim nogama i razmazanoj šminci, baba je.  Po izrasloj bradi 
misliš deda, po očupanim obrvama čini ti se baba. Po glasu deda, po gestikulaciji manikiranih ruku 
baba... Ima Adamovu jabučicu! Deda je! Doduše, zbabljen.“ 
„Znate li da je ovde jednom bio dvoboj između nosoroga i slona, verovatno jedini ikada priređen?! 
Borbe ljudi i bikova, vojne parade, povorke grešnika i osuđenika na putu ka lomači bile su redovan 
prizor. Tu se trgovalo začinima, dragocenostima, crnim robljem. Odmah dole, na reci, pristajali su 
brodovi iz Afrike, Indije i Amerikâ. Sa zapadne strane trga stajao je kraljevski dvor iz koga se 
vladalo bliskim i dalekim krajevima, s ove i one strane mora, carstvom u kome sunce nije zalazilo. 
Od svega toga opstalo je samo ime Terreiro do Paço.“ 
 
 
4. Hatum Milton: DVA BRATA / Beograd : Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2644
 
Smeštena u važnu brazilsku luku Manaus koja još pamti zlatno doba „groznice kaučuka“ s kraja 
devetnaestog i početka dvadesetog veka, ovo je priča o nepomirljivo različitoj braći blizancima koji 
se bore za majčinu ljubav. Takođe, ovo je izrazito živ i iznenađujući portret grada nastalog na ušću 
dveju velikih reka, isto tako različitih, usred amazonske prašume. 
„Ljudska priča oživljena rukom veoma dobrog pisca.... Hatum je izvrstan u dočaravanju mirisa i 
boja, u opisima svetkovina i reka, u doprinosu kulturološkom razumevanju, ali i u gnevu. Dobar je u 
metaforama. Zmije, prave i one metaforične, gmižu ovim romanom, njegovim ekvatorijalnim i 
biblijskim svetom.“ 
 
A. S. Bajat, The Guardian 
 
„Čudnovato i zavodljivo... bogatstvo ljudske tapiserije, uz još veće bogatstvo brazilskog 
ambijenta... egzotični svet, svet pun opasnosti, kojem je Hatum majstorski udahnuo život.“ 
 
Sunday Telegraph 
 
„Fikcija u najčistijem obliku... podsticajna i izuzetna.“ 
TLS 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2618
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2644


„Magična saga o libanskoj porodici na Amazonu.“ 
 
Elle 
 
„Ispunjeno plesom, egzotičnim prizorima, aromama i mirisima opojnog Brazila... atmosferično, 
strastveno, enigmatično, ovo je hipnotišuće putovanje u samo srce porodice.“ 
 
Publishers Weekly  
 
„Upečatljiv... uz obilje senzualne proze, roman Dva brata pažljivo preispituje one teške emocije 
kakve su ljubomora, netrpeljivost i strast, koje su pored ljubavi i saosećanja ključne za većinu 
porodica.“ 
 
Ireland on Sunday 
 
„Izvanredno prizivanje mirisa, ukusa, zvukova i meteža starih delova Manausa.“ 
 
New York Times Book Review 
 
 
5. Pamuk Orhan: DRUGE BOJE: eseji i jedna priča / Beograd : Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2660
 
Posle tri decenije pisanja romana dobitnik Nobelove nagrade za te iste romane, sakupio je u ovoj 
knjizi eseje i reportaže pisane sve to vreme paralelno sa beletristikom. Neke od njih prate i crteži 
nacrtani Pamukovom rukom. 
Druge boje su predstavile svoga autora kao vrcavog, zabavnog, duhovitog, ali istovremeno i vrlo 
ozbiljnog, promišljenog posmatrača sveta i sopstvenog života. On se ovde možda otvorio i više no 
što je planirao: tekstovi o pušenju, odnosu sa svojom ćerkom ili o opsesivnoj samoći prikazuju ga u 
do sada nepoznatom svetlu. Kada se ovi intimniji članci povežu sa tekstovima o tzv. knjigama 
njegovog života, čitanjem, analizom politike u Turskoj i Evropi, a potom sa putovanjima po drugim 
gradovima i civilizacijama, dobija se knjiga samoispitivanja i jedne nove (auto)biografije vrlo 
perceptivnog čoveka koji jednako iznijansirano zapaža sve oko sebe bilo da gleda na svet sa svog 
prozora ili iz aviona. 
To što je ova knjiga sastavljena od međusobno veoma različitih vrsta eseja i članaka, uz poveći 
intervju dat časopisu Paris Review, uz nagradni dodatak – priču Gledanje kroz prozor, zapravo je 
njena prednost. Zbir ovih tekstova je i vrhunska vrednost ove knjige: dobili smo bogatu i potpunu 
sliku Pisca i njegove nepotkupljive odanosti literaturi. Orhan Pamuk kao da bi da nam kaže: pa, 
pisci i književnost tome i služe – da budu Jedno. 

Vladislav Bajac 
  
„Čitanje ovih tekstova čoveka ispuni čistim užitkom koji izaziva svaka pojedinačna pripovest... 
Autobiografija u esejima i pričama, knjiga za pisce i čitaoce koja je u najmanju ruku očaravajuća.“ 
                                                                                                                              The Baltimore Sun 
  
„Prodorno i dragoceno... pravi trijumf.“ 
                                                                                                         The New York Review of Books 
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