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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 9/2012 
 
Одлука о образовању Савета за питања ратних ветерана, Службени гласник Републике 
Србије бр. 9/2012 
 
Одлука о посланичкој легитимацији, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2012 
 
Одлука о трајној легитимацији, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2012 
 
Одлука председника Владе Мирка Цветковића којом се овлашћује Верица Калановић, 
потпредседник Владе, да преузме овлашћења министра омладине и спорта, Службени 
гласник Републике Србије бр. 11/2012 
 
Одлука о укидању ванредне ситуације за територију Републике Србије, осим у општинама 
односно градовима Куршумлија, Прокупље, Трговиште, Сурдулица, Владичин Хан, 
Босилеград, Врање, Горњи Милановац, Лучани, Ивањица, Црна Трава, Медвеђа, Власотинце, 
Лебане, Бољевац, Сјеница, Нова Варош, Бајина Башта, Пријепоље, Прибој, Тутин, Нови 
Пазар и Краљево, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2012 
 
Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општина односно градова Куршумлија, 
Прокупље, Трговиште, Сурдулица, Владичин Хан, Босилеград, Врање, Горњи Милановац, 
Лучани, Ивањица, Црна Трава, Медвеђа, Власотинце, Лебане, Бољевац, Сјеница, Нова 
Варош, Бајина Башта, Пријепоље, Прибој, Тутин, Нови Пазар и Краљево, Службени гласник 
Републике Србије бр. 14/2012 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Катовицама, Република Пољска, 
Службени гласник Републике Србије бр. 14/2012 
 
Одлука о проширењу конзуларног подручја Генералног конзулата Републике Србије у 
Темишвару, Румунија, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2012 
 
Правилник о престанку важења Правилника о пословању и вођењу евиденције у Тужилаштву 
за ратне злочине, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2012 
 
Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у граду Жуиз ђи Фора, 
Федеративна Република Бразил, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о 
избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 1/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Покрајинског јавног правобранилаштва 
Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2012 



 
Одлука о плану реализације мера за спровођење програма демографског развоја Аутономне 
Покрајине Војводине у 2012. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине  
бр. 2/2012 
 
Одлука о идентификационој легитимацији, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 2/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Пословник Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда, Службени 
лист града Београда бр. 5/2012 
 
Одлука о одређивању Јавног предузећа „Службени гласник“ за штампање гласачких листића 
и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, 
који ће се одржати у 2012. години, Службени лист града Београда бр. 5/2012 
 
Одлука о одређивању изгледа и боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу 
исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине града 
Београда, који ће се одржати у 2012. години, Службени лист града Београда бр. 5/2012 
 
Допуна Пословника Градског већа града Београда, Службени лист града Београда бр. 5/2012 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о висини годишње накнаде за моторна и прикључна возила, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2012 
 
Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења, Службени гласник Републике Србије  
бр. 8/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2012. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2012 
 
Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за кредите за подстицање квалитета 
туристичке понуде за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга који реализују акредитоване 
регионалне развојне агенције у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма мера о распореду и коришћењу средстава за програмирање 
регионалног развоја и подршке малим и средњим предузећима и предузетништву у 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2012 
 
Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме 
Републике Србије у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2012 
 



Уредба о потврђивању Програма националне инвентуре шума у својини физичких лица кроз 
Пројекат ангажовања стручних лица за послове премера шума у 2012. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 9/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенције опредељених за 
финансирање Републичке агенције за просторно планирање за 2012. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 9/2012 
 
Уредба о условима за подстицај и развој предузећа и предузетништва у неразвијеним општинама 
и за улагања у радно интензивне гране прерађивачке индустрије у недовољно развијеним 
општинама у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара 
од националног интереса у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2012. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У РВАЊУ 2012“, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Уредба о највишем и најнижем износу туристичке накнаде, Службени гласник Републике 
Србије бр. 11/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 
2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2012 
 
Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2012 
 
Уредба о продаји меркантилне пшенице рода 2011. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 14/2012 
 
Уредба о условима и начину пребијања дуговања и потраживања по основу реализованог 
спољнотрговинског промета робе и услуга и извештавању Девизног инспектората, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2012 
 
Уредба о категоризацији државних путева, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2012 
 
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода 
„Јужни ток“, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња 
предузећа средње тржишне капитализације, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену 
робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија за 2012. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 12/2012 
 



Одлука о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство, Службени гласник Републике 
Србије бр. 13/2012 
 
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за транспорт, складиштење, 
дистрибуцију и трговину природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2012 
 
Одлука о проглашењу 2012. годином геодетске делатности, Службени гласник Републике 
Србије бр. 14/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за заједничку кредитно-финансијску и 
инвестициону сарадњу између Републике Србије и Руске Федерације, Службени гласник 
Републике Србије бр. 14/2012 
 
Правилник о начину подстицања производње и продаје трактора и прикључних машина за 
тракторе у Републици Србији у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2012 
 
Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у 
области омладинског сектора, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2012 
 
Правилник о испитивању возила, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2012 
 
Правилник о допуни Правилника о техничким нормативима за покретне и затворене судове 
за компримиране, течне и под притиском растворене гасове, Службени гласник Републике 
Србије бр. 8/2012 
 
Правилник о категоризацији риболовних вода, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Правилник о 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 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. 10/2012 
  
Правилник о начину подстицања производње, продаје и спровођења субвенционисане 
куповине аутобуса произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад 
и накнаде трошкова стечајних управника, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за 
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени гласник Републике 
Србије бр. 10/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру 
и контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о 
обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују 
нерезиденцијални обвезници – правна лица, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2012 
 



Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 
осигурања и о партиципацији за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2012 
 
Правилник о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију, 
прегледе и лечења болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног 
здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2012 
 
Правилник о условима у погледу кадрова, опреме и простора које мора да испуњава привредно 
друштво, предузеће или друго правно лице за вршење мерења и испитивања рада електронских 
комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и 
терминалне опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2012 
 
Правилник о садржини и начину вођења Регистра додељених произвођачких кодова и 
издатих лиценци, о садржини захтева и доказима којима се потврђује испуњеност услова за 
издавање лиценце, о изгледу и садржини лиценце и садржини и начину вођења евиденције 
оптичких дискова, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим 
питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица, Службени гласник 
Републике Србије бр. 13/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим 
питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од 
самосталне делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2012 
 
Правилник о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за животиње, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и 
попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 
Републике Србије бр. 14/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини обрасца на коме се објављује 
списак српских стандарда на које се позива технички пропис, Службени гласник Републике 
Србије бр. 14/2012 
 
Програм Фонда за развој Републике Србије за 2012. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 8/2012 
 
Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2012. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска уредба о изменама Покрајинске уредбе о давању Фонду за развој Републике Србије 
овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине 
Војводине као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2012 
 
Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских 
средстава корисника јавних средстава Аутономне Покрајине Војводине, ван консолидованог 



рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине (КРТ 581), на рачун извршења буџета 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине  
бр. 2/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих школа и 
студената у међуградском и међумесном саобраћају у Аутономној Покрајини Војводини, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2012 
 
Одлука о образовању Координационог тела за одбрану од поплава, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2012 
 
Решење о утврђивању учешћа АП Војводине у регресирању дела трошкова целодневног, 
односно полудневног боравка у предшколској установи, односно основној школи за треће 
дете, односно четвртог реда рођења у 2012. години, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 2/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима и критеријумима за учешће 
корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, 
дневног боравка, привременог смештаја и становања уз подршку, Службени лист града 
Београда бр. 2/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и мерилима за утврђивање цена 
услуга у установама социјалне заштите у Београду, Службени лист града Београда бр. 2/2012 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих 
и постављених лица у органима града Београда и Градском јавном правобранилаштву, Службени 
лист града Београда бр. 3/2012 
 
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској 
управи, Службени лист града Београда бр. 3/2012 
 
Правилник о уређивању садржине и начину вођења информационог система енергетике 
Београда, Службени лист града Београда бр. 5/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о избору корисника места за постављање 
плутајућег објекта на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 5/2012 
 
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу 
путника на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 4/2012 
 
Ценовник за чување принудно уклоњених пловила, Службени лист града Београда бр. 4/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о примени Посебног колективног уговора за хемију и неметале Србије на све 
послодавце који обављају ове делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2012 
 
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. 13/2012 
 
Одлука о примени Анекса I Посебног колективног уговора за грађевинарство и индустрију 
грађевинског материјала Србије на све послодавце који обављају ове делатности, Службени 
гласник Републике Србије бр. 13/2012 
 
Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2012 
 
Правилник о условима за израду галенских лекова, Службени гласник Републике Србије 
бр. 10/2012 
 
Правилник о условима за производњу медицинских средстава, Службени гласник Републике 
Србије бр. 10/2012 
 
Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, подацима који 
се уписују у Регистар издатих дозвола за промет на велико лекова и медицинских средстава, 
као и начину уписа, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Правилник о условима за промет на мало медицинских средстава у специјализованим 
продавницама, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2012 
 
Правилник о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања, 
Службени гласник Републике Србије бр. 12/2012 
 
Правилник о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној 
канцеларији Државног већа тужилаца, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, програму и начину полагања 
стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке 
документације и грађења, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2012 
 
Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије  
бр. 14/2012 
 
Национална стратегија социјалног становања, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2012 
 
Закључак о усвајању Националног акционог плана запошљавања о измени Националног 
акционог плана запошљавања за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2012 
 
 
 



Службени лист града Београда 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о нормативима и стандардима за обављање 
послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем 
се обезбеђивању стара град Београд, Службени лист града Београда бр. 2/2012 
 
Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, Службени лист 
града Београда бр. 5/2012 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
  
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских и 
основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије на 
Криминалистичко-полицијској академији за школску 2012/2013. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 14/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине по конкурсима у области културе у 2012. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 1/2012 
 
Одлука о утврђивању Програма општег стручног усавршавања покрајинских службеника из 
покрајинских органа за 2012. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине  
бр. 2/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о школском календару за средње школе са 
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2011/2012. годину, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о школском календару за основне школе са 
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2011/2012. годину, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2012 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких 
цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2011. године и у периоду од 1. јула до 31. 
децембра 2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2012 
 
Програм Фонда за развој Републике Србије за 2012. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 8/2012 
 
 



Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у јануару 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2012 
 
Индекси потрошачких цена за јануар 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2012 
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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.  МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
 

+  

2.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 
СТАТИСТИКУ 

+  

3.  БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+  

4.  БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА +  
5.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
+  

6.  САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 
СТАТИСТИКУ 

+  
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Излазећи у сусрет све 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. ВЕЛИКА ОПШТА ИЛУСТРОВАНА 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА LAROUSSE, том 1,  
А-Ђ, допуњено српско издање 
Београд: Моно и Мањана, 2010. 

 
+ 

 
 

    
2. ВЕЛИКА ОПШТА ИЛУСТРОВАНА 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА LAROUSSE, том 2,  
Е-Ј, допуњено српско издање 
Београд: Моно и Мањана, 2010. 

 
+ 

 

    
3. ВЕЛИКА ОПШТА ИЛУСТРОВАНА 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА LAROUSSE, том 3,  
K-M, допуњено српско издање 
Београд: Моно и Мањана, 2010. 

 
+ 

 
 

    
4. ВЕЛИКА ОПШТА ИЛУСТРОВАНА 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА LAROUSSE, том 4,  
Н-Р, допуњено српско издање 
Београд: Моно и Мањана, 2010. 

 
+ 

 

    
5. ВЕЛИКА ОПШТА ИЛУСТРОВАНА 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА LAROUSSE, том 5,  
С-Ж, допуњено српско издање 
Београд: Моно и Мањана, 2010. 

 
+ 

 

    
6. ИСТОРИЈА РАСИЗМА У ЕВРОПИ 

Џорџ Л. Мос  
Београд: Службени гласник, 2005. 

 
+ 

 

    
7. СЕДМА РЕПУБЛИКА: поп култура у 

YU распаду 
Анте Перковић 
Београд: Службени гласник; Загреб: 
Нови либер, 2011. 

 
+ 

 

    
8. ИСТОРИЈА ЕВРОПСКОГ 

МЕНТАЛИТЕТА: главне теме у 
појединачним приказима 
Београд: Службени гласник; Подгорица: 
ЦИД, 2009. 

 
+ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
9. ЧИТАЊЕ ГРАДОВА 

Радован Вучковић 
Београд: Службени гласник, 2010. 

 
+ 

 

    
10. НАКНАДА ШТЕТЕ: према Закону о 

облигационим односима 
Драгољуб Симоновић 
Београд: Службени гласник, 2009. 

 
+ 

 

    
11. РЕФОРМСКИ УГОВОР ЕВРОПСКЕ 

УНИЈЕ ИЗ ЛИСАБОНА 
Београд: Службени гласник, 2008. 

 
+ 

 

    
12. УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ: између моћи и 

права 
Обрад Рачић 
Београд: Службени гласник: Факултет 
политичких наука, 2010. 

 
 

+ 

 

    
13. КАТАЛОГ НОВОГ СВЕТА 

Владимир Ђурић 
Београд: Службени гласник, 2010. 

 
+ 

 

    
14. ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ: актер у 

одлучивању у Европској унији 
Јасминка Симић 
Београд: Службени гласник, 2010. 

 
+ 

 

    
15. SOULFOOD: sensational увод у срећнији 

живот 
Жана Полиаков 
Београд: Моно и Мањана, 2010. 

 
+ 

 

    
16. ЕГИПАТСКА ПРИНЦЕЗА: роман о 

Клеопатриној ћерки 
Стефани Дреј 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 
+ 

 

 

 
 



 
 

6 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  ЈАНУАР – ФЕБРУАР 2012. ГОДИНЕ 

 
 

  
1. ЈАПАНСКИ ЉУБАВНИК 

Рани Маника  
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
2. 1Q84 

Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2011.  

 

   
3. ХИЉАДУ ЧУДЕСНИХ СУНАЦА 

Халед Хосеини 
Београд: Лагуна, 2008. 

 

   
4. СИБИР 

Владимир Кецмановић 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 

   
5. УБИСТВО ПАТРИЈАРХА 

Верослав Ранчић 
Београд: Дерета, 2011. 

 

   
6. УЈЕД ПАУКА 

Џенифер Естеп 
Београд: Evro–Giunti, 2011. 

 

   
7. ГРЕШНИК 

Тес Геритсен 
Београд: Лагуна, 2009. 

 

   
8. ИЗДАЈНИК ПО НАШЕМ УКУСУ 

Џон ле Каре 
Београд: Evro–Giunti, 2011. 

 

   
9. КОРАЛНОЦРВЕНА 

Звева Казати Модињани  
Београд: Evro–Giunti, 2011. 

 

   
10. КУЋА ПРАШИНЕ И СНОВА 

Бренда Рид 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PREPORUČUJEMO 
 
 
 
 
1. Vojnović Goran: KADA DŽIMI ČU SRETNE FIDELA KASTRA / Beograd: 
Rende, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=316
 
Kada Džimi Ču sretne Fidela Kastra je zbirka kolumni mladog slovenačkog pisca i filmskog 
stvaraoca Gorana Vojnovića, našoj čitalačkoj publici poznatog po nagrađivanom romanu Južnjaci 
marš, u kojoj on vešto demonstrira kako se i o velikim i o malim temama može pisati bez 
intelektualne uzvišenosti, krupnih reči i povišenog tona, a da se ipak kaže sve što treba, kako treba i 
kome treba. 
 
Kao glasnik mlade generacije, Vojnović se u kolumnama bavi razvnovrsnim pitanjima iz 
slovenačke društvene stvarnosti i svakodnevice, nemilosrdno ukazuje na ozbiljne probleme u 
slovenačkom društvu, a ne zatvara oči ni pred nekim negativnim globalnim trendovima, koristeći 
konkretne događaje za ispisivanje veoma lucidne analize fenomena kojim se u tom trenutku bavi. 
Pri tome na površinu često izbije njegov književni talenat, pa dobijemo prave male kolumnističke 
bisere, snažno literarno obojene, lucidne, ponekad sentimentalne i nostalgične, lične ali ne i 
patetične, a uvek duhovite, pametne, nepristrasne i neostrašćene. 
 
Ovom zbirkom Vojnović nam pokazuje da, osim na košarkaškom, filmskom i književnom, zna da 
zakuca i na medijskom terenu. 
 
 
 
2. Tomić Ante: PUNOGLAVCI / Beograd: Rende, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=306
 
Alenka ima dvanaest godina, živi u Zagrebu i svako leto provodi kod babe i dede u B, rodnom 
mestu njene majke. U romanu Punoglavci (ranije poznatom pod nazivom Vegeta Blues), zajedno sa 
njom proživljavamo leto 1975, koje je bilo veoma važno za njeno odrastanje i tokom kojeg su se 
desile neke veoma uzbudljive stvari. Sa Alenkom slušamo priče njenog dede, zakletog 
antikomuniste, ponavljamo nastavke za prezent pod dirigentskom palicom njene bake, penzionisane 
nastavnice hrvatskog, brinemo kad joj u Moskvi uhapse tatu i ljutimo se na mamu kad pomislimo 
da se zaljubila u drugog. Provodimo dane sa Denijem, simpatijom, i Irfanom, mogućom simpatijom.  
 
Alenkina priča je naizgled sasvim obična priča iz života jedne dvanaestogodišnje devojčice, ali čim 
uđete u njen svet, postane vam jasno da nije tako. Jer to je svet koji je stvorio Ante Tomić, majstor 
za pretvaranje običnog u neobično, pisac čiji vam se likovi oblikuju pred očima kao da su živi, tako 
da ih jasno vidite kako se smeju i plaču, raduju se i tuguju, svađaju i mire i rade sve ono što rade i 
svi drugi na svetu. 
 
 
 
 

http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=316
http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=306


3. Jergović Miljenko: INŠALLAH MADONA, INŠALLAH / Beograd: Rende, 
2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=314
 
Inšallah Madona, inšallah je zbirka sastavljena od proznih „remikseva“ 16 bosanskih sevdalinki i 
tri dalmatinske klapske pjesme. Ukratko, u njoj se mešaju Zapad i Orijent, prošlost i sadašnjost, 
hrišćani i muslimani, Kauri i Turci, Osmansko i Habzburško carstvo, stara i nova Jugoslavija, 
Hrvati, Bošnjaci, Srbi, Crnogorci, belci, crnci, Dalmatinci, Hercegovci, boduli, Arapi, Židovi, ali 
uvode se i polno-rodne pometnje, reč dobijaju psihopate, žrtve nasilja, (nevini) smaknuti osuđenici 
na smrt, plesači tanga, franjevci, ubice na mah, invalidi, pedofili, sadomazohisti… No, uprkos toj 
mešavini, Bosna i Hercegovina je tu jedina i večna konstanta, Bosna i njen sevdah, ili „zapadnjački“ 
rečeno – melodramska tuga i bol, osećaj nedostižne čežnje, neuhvatljivost ljubavnog osećanja, u 
svakom slučaju ispunjenost osećajnošću „višeg reda“. 
 
Ova knjiga nije napisana slovima nego je istkana od ljubavi i osećaja. Ovo nije knjiga koja se čita 
nego knjiga koja se oseća baš kao i njena muzička podloga, bosanska sevdalinka. 
 
 
 
4. Jergović Miljenko: SRDA PJEVA, U SUMRAK, NA DUHOVE / Beograd: Rende, 
2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=217
 
Centralni događaj u novom romanu Miljenka Jergovića je ubistvo dvanaestogodišnje Srde 
Kapurove, ponosne prosjakinje-plesačice, koja svojim čudnovatim plesom (uz zvuke srpskih turbo-
folk hitova), mami osmehe i novac Zagrepčana u jednoj prometnoj ulici gde crveno svetlo na 
semaforu predugo traje. Priča je ispričana iz pet različitih uglova: pet volšebnih junaka, sa 
fascinantnim životnim pričama, čije geografske putanje idu preko Srbije, Hrvatske i Bosne, 
povezano je sa Srdom Kapurovom. Ko ju je od njih silovao, zadavio i ostavio da truli u praznom 
stanu? 
 
Jergović u Srda pjeva, u sumrak, na Duhove uspeva da svojim prepoznatljivim autentičnim stilom 
oživi celokupnu istoriju SFRJ ći za glavne likove poglavlja svog romana ljude koji simbolizuju 
ekstreme jugoslovenskog nacionalnog identiteta. Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije nisu porušili 
samo zgrade, kuće i fabrike - oni su urušili čovečnost i samilost u nama i pretvorili nas u zveri 
vođene nacionalizmom. I zato danas, ovde, na brdovitom Balkanu, svi loši ljudi prolaze rđavo, a 
dobri tragično. «Valjda bi svetu trebalo reći da biti Hrvat ili Srbin ne znači samo nešto pozitivno, 
nego znači i to da pripadamo narodima mračnih zločinaca.» 
 
Da biste razumeli odnose u bivšoj SFRJ nije potrebno da čitate sociološke i psihološke studije; ne 
morate da čitate magazine i novine, gledate televizijske vesti i emisije - dovoljno je da pročitate 
romane Miljenka Jergovića, najznačajnijeg hrvatskog pisca u 21. veku, laureata međunarodnih 
priznanja, čija su dela prevedena na dvadesetak jezika.  
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5. Drakulić Slavenka: BASNE O KOMUNIZMU / Beograd: Rende, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=308
 
Basne o komunizmu su neobična knjiga. U njoj Slavenka Drakulić piše o svojoj staroj temi – 
propasti komunizma – ali na novi način, kroz usta životinja. Knjiga se sastoji od šest basni u kojima 
glavni junaci iz „životinjskog“ ugla govore o bivšim komunističkim zemljama. Tako nam krtica 
pripoveda o Demokratskoj Republici Nemačkoj i Berlinskom zidu, miš koji živi u ormaru Muzeja 
komunizma bavi se Čehoslovačkom, za Albaniju je zadužen gavran koji je prisustvovao 
samoubistvu premijera, mačka generala Jaruzelskog upoznaje nas sa njegovim dilemama u vezi sa 
uvođenjem vanrednog stanja u Poljskoj, pas nam pripoveda o Rumuniji i bračnom paru Čaušesku, a 
na bivšu Jugoslaviju podseća nas Titov papagaj Koki, koji živi na Brionima, pa stoga ne zaobilazi ni 
Tuđmana i Mesića. 
Stoga su Basne o komunizmu dvostruko korisna knjiga: iz nje će mladi saznati mnogo o životu u 
komunizmu (kako se, na primer, živelo bez banana), a stariji će se podsetiti nekih prošlih vremena i 
sopstvenih života u njima. 
 
 
 
6. Imamović Emir: TREĆE POLUVRIJEME / Beograd: Rende, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=318
 
Tri leša su pronađena u jami kraj Podgrada, zabačenog bosanskog gradića sa najmanje sunčanih 
dana godišnje, koji je pre rata živeo od fabrike bodljikave žice. Sa propašću fabrike propao je i 
Podgrad, pa sada trune u poratnom beznađu i učmalosti. Stoga vest o pronađenim leševima odjekuje 
kao bomba, budući da u gradiću nije bilo ratnih dejstava. Tu priča počinje da se odmotava, a mi se 
sa Podgradom upoznajemo kroz živote Muhe i Zeke, nerazdvojnih drugova koji su od roditeljskog 
sastanka pobegli u rat i vratili se kao jedini gradski heroji, pa sada žive od vojnih penzija i smišljaju 
poslovne poduhvate koji redom propadaju. Tu je i Efej, zagriženi „sportski radnik“, trener lokalnog 
fudbalskog tima koji igra u ligi iz koje nema ispadanja i službenik lokalnog komunalnog preduzeća 
koji je za vreme rata bio zadužen za „logistiku“. 
 
Treće poluvrijeme je do sada najzreliji roman Emira Imamovića Pirketa, u kojem se autor bavi 
veoma ozbiljnim temama: ratnim profiterstvom, poratnim beznađem, mudžahedinskim zločinima, 
pojavom vehabija i strahom lokalnog stanovništva od njih... No, ljubitelji prethodnih Pirketovih 
romana nemaju čega da se plaše – i ovaj je napisan prepoznatljivim stilom, protkan onim osobenim 
humorom koji zna da razgali čoveka i u najtežim trenucima. 
 
 
 
7. Rudan Vedrana: CRNCI U FIRENCI / Beograd: Rende, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=105
 
Nisam jedanput sanjala sebe s mokrim klincem u rukama na rubu plaže. Grlim ga, pritišćem uz 
svoje mokro tijelo. A onda mi sklizne iz ruku i razbije se. Kad to sanjam probudim se urlajući. Pa se 
tresem satima. Jedva kužim da je moje mokro, mrtvo dijete san. A sada će biti java. Imam li izbora? 
Kad ću diplomirati uz bebu, kako se zaposliti, s bebom, gdje ćemo živjeti kad nitko ne želi dijete u 
svoj stan? Svijet je za hrabre a ja sam kukavica. Htjela bih roditi, gristi svoje debelo dijete za riticu, 
držati u svojim ustima njegove nožne prstiće, mazati mu mala leđa uljem, njuškati mu kosicu... Ubit 
ću ga, ubit ću ga, ubit ću ga! 
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8. Jelinek Elfride: REHNIC (Anđeo uništenja) / Beograd: Rende, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=293
 
U noći između 24. i 25. marta 1945. grofica Margit fon Baćanji priredila je u svom zamku Rehnic u 
Burgenlandu gozbu za komšije, velikodostojnike lokalne Nacionalsocijalističke partije, SS oficire – 
od kojih je jedan bio njen ljubavnik – a i za nekolicinu dobrih strelaca iz redova nacista. Vrhunac te 
noći pijanstva i razvrata bio je masakr nad 180 Jevreja na prinudnom radu. Svi su pobijeni te noći, 
osim dvojice koji su bili zaduženi za kopanje grobnice. Oni su ubijeni sutradan. 
 
U Austriji se o ovom događaju ćutalo decenijama, tragovi zločina su uklonjeni, masovne grobnice 
nikada nisu pronađene. Protiv tog ćutanja ustaje Elfride Jelinek u ovom komadu, ćutanja koje izjeda 
tkivo nacije i koje nikakvo dobro ne može da donese. Jelinekova insistira na razgovoru, na tome da 
o sopstvenim zločinima moramo govoriti da bismo jednog dana mogli da se pomirimo sa samima 
sobom i svojom prošlošću.  
 
Moramo srušiti svoj Zid ćutanja da bi se bar malo smanjio jevrejski Zid plača. 
 
 
 
9. Begodo Fransoa: IZMEĐU ZIDOVA / Beograd: Rende, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=284&mode=thread
 
Između zidova je roman o složenim odnosima nastavnika i njegovih učenika i o zbivanjima na 
tajnovitom mestu zvanom zbornica. Duhovito i opušteno, Fransoa Begodo donosi scene do najsitnijih 
pojedinosti, u čemu razaznajemo pažljiv i, uprkos svemu, gotovo nežan pogled nastavnika prema 
učenicima. 
 
Kroz brojne verbalne dvoboje koji su često zabavni, odrasli čovek i tinejdžeri stvaraju pre svega 
ljudsku vezu, u kojoj ima trenutaka naklonosti, ali i trenutaka kukavičluka, budući da narator ovog 
romana ni izdaleka nije idealan nastavnik. 
 
Ovo je složen roman, koji navodi na razmišljanje bez potrebe da se bilo ko ili šta osuđuje. Precizno 
pokazuje da se prenošenje znanja ne obavlja kroz obučavanje za pravilnu upotrebu aorista, već kroz 
upotrebu jezika. Jezika koji je u ovom romanu bogat, živ i prepun duhovitih obrta. Fransoa Begodo 
nije želeo da napiše ni odbranu ni pamflet, već jednostavno svedočanstvo puno saosećajnosti. 
 
 
 
10. Pjontek Tomaš: HEROINA / Beograd: Rende, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=206
 
Heroin je roman o „veštačkim rajevima" poljskih narkomana; potresna priča o deci varšavske 
aristokratije, tinejdžerima iz predgrađa i nemilosrdnom dileru koji ne želi samo novac, već 
prvenstveno da preko heroina gospodari ljudima. 
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Ova opasna droga, poznata kao braonkasti anđeoski prah, u delu je prikazana i u afirmativnom, i u 
negativnom kontekstu. Ali iznad svih strasti i poroka stoji metafizičko pitanje: ako heroin pruža 
čoveku najveće moguće zadovoljstvo, zašto on nije sposoban da ostane živ i izdrži ovo vrhunsko 
uživanje? 
Za razliku od romana „Trainspotting" ili „Deca sa stanice ZOO", koja su prvenstveno literarni 
dokumenti o generacijama mladih uživaoca droge, Heroin poseduje istančanu književno-umetničku 
vrednost koja ovaj roman svrstava u vrhunska dela savremene poljske književnosti. Naime, 
neobična tehnika pripovedanja (multiplikovanje naratora u prvom licu), ne samo što „pomera" ovaj 
roman ka nadrealnoj i fantastičnoj sferi, nego i omogućuje čitaocu da pročita delo „u jednom dahu". 
 
Jer ne radi se o tome da bude super. Radi se o tome da ne bude sranje. Nije sranje samo kad te ništa 
ne pokreće. Ti pokrećeš druge. Ne ubijaš ih, jednostavno ih poseduješ. Kad daju svoje dupe, osećaju 
olakšanje. Ne moraju da se cimaju, slušaju tebe i kraj. Ali da bi se dotle došlo, treba proći najgore 
stvari. Treba umreti. Jedino je takvim ljudima do jaja. Svima ostalima je šit. To je tako, i ja uopšte 
ne mislim da je to sranje. 
 
 
 
11. Katrin Arno: SWEET HOMO: roman / Beograd: Rende, 2006. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=165
 
Tri leta na istoj plaži na obali Lamanša, u kojima se odlučuje sudbina jedne porodice. Ljubavni 
trougao između oca, majke i strica prerasta u nesreću i smrt. Deca Lili, Vinsent i Martin u teškoj 
tišini koja ih okružuje pokušavaju da razmrse mračnu porodičnu tajnu. 
 
Sweet home je intimna saga o raspadu jedne porodice, smrti i preživljavanju bola i tuge, ali i o 
neodoljivoj potrebi za životom i ljubavlju. Kroz deset godina tokom kojih se odvija radnja ovog 
romana, Katrin (1973) elegantnim i jednostavnim jezikom uverljivo oslikava tamu, ukletost i 
mračne opsesije jedne naizgled srećne građanske porodice. 
 
 
 
12. Kandre Mare: BIBININO DETE / Beograd: Rende, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=296
 
Radnja romana Bibinino dete jednako je neuhvatljiva kao „radnja“ neke zbirke poezije. Na 
konkretnom planu Mare Kandre piše o Kindhen, devojčici u pubertetu, koja živi u kući okruženoj 
bujnom baštom. Mesto radnje veoma je izolovano i Kindhen ne mari za spoljašnji svet. Likovi oko 
nje su Bibin, Ujka i Dete. 
 
Radnja je, međutim, sporedna, a jezik je na prvom mestu. Ono što vas odmah, nakon prvih rečenica 
obuzme je melanholična, mračna atmosfera, monotonija. Kratke rečenice tekstu daju određeni ritam 
i pobožnu, biblijsku atmosferu. Afekti, neko prigušeno uzbuđenje jedino je što unosi energiju u 
tekst. To je izraz Kindhenine samoodbrane i želje za životom. 
 
Tekst može da se tumači na bezbroj načina i u tome je njegova veličina. Mare Kandre je za Bibinino 
dete izjavila da bi volela da je mogla da čita takvu knjigu, da joj je u pubertetu bila potrebna 
 
 

http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=165
http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=296


13. Hemon Aleksandar: PITANJE BRUNA / Beograd: Rende, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=320
 
Pitanje Bruna je zbirka priča Aleksandra Hemona koja se sastoji od sedam kratkih priča i jedne 
novele. Te su priče uglavnom zasnovane na ličnom iskustvu i bave se onime što je obležilo život 
samog Hemona: odrastanje u bivšoj SFRJ, rat u Bosni, izbeglištvo, snalaženje u novom svetu... 
 
Svaka priča je ispričana na drugačiji način, i svaka na svoj način predstavlja drugačiji komad istog 
događaja. To su priče o špijunaži, jednom atentatu koji je promenio istoriju sveta, pčelarstvu, 
Staljinovim logorima, izbegavanju snajperske vatre u modernom gradu pod opsadom, pravljenju 
sendviča u modernom gradu u SAD... Sve su napisane odličnim jezikom i istančanim stilom, i 
prožete ciničnim humorom. Iako je Pitanje Bruna njegova prva knjiga, Hemon već u njoj pokazuje 
talenat i za tragediju i za satiru, što je veoma retko, pa samim tim i veoma dragoceno. 

 

http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=320
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