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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније о успостављању 
оквира за учешће Републике Србије у операцијама Европске уније за управљање кризама, са 
изјавама Републике Србије и држава чланица Европске уније о одрицању од тужби, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније о 
безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике 
о сарадњи и узајамној помоћи у ванредним ситуацијама, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске 
о међусобној заштити поверљивих информација и материјала размењених у оквиру 
сарадње у области војне индустрије, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара 
Украјине о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2012 
 
Уредба о означавању назива насељених места, улица и тргова, означавању зграда кућним 
бројевима и вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова, Службени гласник Републике 
Србије бр. 16/2012 
 
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Кула, Службени гласник 
Републике Србије бр. 15/2012 
 
Одлука о отварању Генералног конзулата Републике Србије у Мостару, Босна и Херцеговина, 
Службени гласник Републике Србије бр. 16/2012 
 
Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града 
Београда, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2012 
 
Одлука о расписивању избора за народне посланике, Службени гласник Републике Србије 
бр. 19/2012 
 
Одлука о образовању Организационог одбора за ексхумацију и пренос посмртних остатака 
чланова породице Карађорђевић у породичну крипту цркве Светог Ђорђа на Опленцу, 
Службени гласник Републике Србије бр. 22/2012 
 
Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса, 
Службени гласник Републике Србије бр. 18/2012 
 
Правилник о професионалним ватрогасним јединицама локалне самоуправе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2012 
 
 



Судски пословник о измени Судског пословника, Службени гласник Републике Србије 
бр. 19/2012 
 
Пословник Народне скупштине (пречишћен текст), Службени гласник Републике Србије 
бр. 20/2012 
 
Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку, Службени гласник Републике 
Србије бр. 15/2012 
 
Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 
2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2012 
 
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне 
посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 2012. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Пословник Покрајинске изборне комисије, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 4/2012 
 
Покрајинска скупштинска одлука о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о 
уређивању питања везаних за сукоб интереса у органима Аутономне Покрајине Војводине, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2012 
 
Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине (пречишћен текст), Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и 
њихових заменика, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2012 
 
Одлука о одређивању боје папира за штампање гласачког листића и контролног листа за 
гласање на изборима за посланике у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, који ће се 
одржати у 2012. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 5/2012 
 
Одлука о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина Барајево, 
Врачар, Гроцка, Звездара, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, 
Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Сурчин и Чукарица, Службени лист града 
Београда бр. 11/2012 
 
Одлука о изменама Пословника Градске изборне комисије, Службени лист града Београда 
бр. 11/2012 
 
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за 
одборнике Скупштине града Београда, који су расписани за 6. мај 2012. године са обрасцима,  
Службени лист града Београда бр. 12/2012 



 
Правилник о изменама и допунама Правилника о службеним легитимацијама инспектора 
запослених у Градској управи града Београда, Службени лист града Београда бр. 7/2012 
 
Стратегија подршке развоју цивилног друштва на територији града Београда, Службени лист 
града Београда бр. 11/2012 
 
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине града Београда који су расписани за 6. мај 2012. године, Службени лист града 
Београда бр. 12/2012 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке „Град Београд мост на Сави/А, Град Београд мост на Сави/Б и прилазни 
путеви“, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (ЕПС Пројекат за мале хидроелектране) између 
Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета 
Европе и Републике Србије, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за прву фазу Пакет 
пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS између Владе Републике Србије као 
зајмопримца и Кинеске Export-Import банке као зајмодавца, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и 
Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг – 
Бољковци, Бољковци – Таково и Таково – Прељина аутопута Е-763 у Републици Србији, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке и Народне банке Србије „Апекс зајам за мала и средња предузећа и 
предузећа средње тржишне капитализације II /Ц“, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Финансијског уговора (Унапређење објеката правосудних органа) 
између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Јапана у вези са 
Пројектом за изградњу постројења за одсумпоравање за термоелектрану „Никола Тесла“, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 



Закон о потврђивању Споразума о економској и технолошкој сарадњи између Владе 
Републике Србије и Владе Републике Азербејџан, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске организације за 
нуклеарна истраживања (ЦЕРН) у вези са давањем статуса придруженог чланства као етапе 
која претходи чланству у ЦЕРН-у, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Банке за развој Савета 
Европе о финансирању пројекта „Образовање за социјалну инклузију“, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању амандмана на чл. 1. и 18. Споразума о оснивању Европске банке за 
обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије 
и Владе Руске Федерације, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације 
о сарадњи у области поморског саобраћаја, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Протокола о дуготрајним органским загађујућим супстанцама уз 
Конвенцију о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима из 1979. 
године, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о потврђивању Протокола о тешким металима уз Конвенцију о прекограничном 
загађивању ваздуха на великим удаљеностима из 1979. године, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generalе banka Srbijа a.d. 
Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и АИК 
банке а.д. Ниш по задужењу Галенике а.д. Београд, Службени гласник Републике Србије 
бр. 15/2012 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд по 
задужењу Акционарског друштва за ваздушни саобраћај „ЈАТ Airways“ а.д. Београд, 
Службени гласник Републике Србије бр. 15/2012 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Srbija a.d. Beograd за 
изградњу Анекса хангара 2, довођење у радну функцију одржавања и оправке за већ освојени 
тип авиона Boeing 737 NG и опремање у циљу освајања одржавања и оправке авиона типа 
Airbus 320 по задужењу „ЈАТ-Tehnika“ д.о.о. Београд, Службени гласник Републике Србије 
бр. 15/2012 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd и 
Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd за измиривање обавеза Грађевинске дирекције 
Србије д.о.о. Београд, по основу уговора о кредиту за изградњу стамбено-пословних објеката 
на локацији касарне „Степа Степановић“ у Београду, Службени гласник Републике Србије 
бр. 15/2012 
 



Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Japan International Cooperation Agency 
по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Службени гласник 
Републике Србије бр. 15/2012 
 
Уредба о продаји меркантилног кукуруза рода 2011. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 15/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за 
загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања 
накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2012 
 
Уредба о допуни 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. 15/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима и начину вршења контроле 
девизног пословања резидената и нерезидената, Службени гласник Републике Србије 
бр. 15/2012 
 
Уредба о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз 
субвенционисање дела камате у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма кредитне подршке за развој сточарства у 2012. години кроз 
субвенционисање дела камате, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма кредитне подршке за развој ратарства, воћарства, 
виноградарства и повртарства у 2012. години кроз субвенционисање дела камате, Службени 
гласник Републике Србије бр. 17/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2012 
 
Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел горива за пролећне 
радове у пољопривреди у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма кредитне подршке за инвестициона улагања у 
пољопривредну механизацију и опрему у 2012. години кроз субвенционисање дела камате, 
Службени гласник Републике Србије бр. 17/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредне 
објекте у 2012. години кроз субвенционисање дела камате, Службени гласник Републике 
Србије бр. 17/2012 
 
Уредба о условима које мора да испуњава здравствена установа за пружање угоститељских 
услуга трећим лицима, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о продаји меркантилне пшенице рода 2011. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП 
„Путеви Србије“ за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2012 



 
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма финансирања пројеката унапређења енергетске ефикасности 
у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2012 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Борба против рака“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима, критеријумима и начину остваривања права на 
конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, као и о начину одређивања 
тржишне вредности грађевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права 
коришћења у право својине уз накнаду, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2012 
 
Уредба о допунама Уредбе о условима и начину под којима локална самоуправа може да 
отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно 
закупнине или без накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2012 
 
Уредба о продаји минералног ђубрива, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма кредитне подршке за развој сточарства у 
2012. години кроз субвенционисање дела камате, Службени гласник Републике Србије  
бр. 22/2012 
 
Уредба о измени и допунама Уредбе о висини накнада за услуге које пружа Министарство 
унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2012 
 
Одлука о допунама 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. 15/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању пољопривредних  и прехрамбених 
производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и износу посебне дажбине, Службени 
гласник Републике Србије бр. 15/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за утврђивање предлога пројеката чија је 
реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о условима и начину обављања своп куповине и своп продаје девиза 
између Народне банке Србије и банака, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о условима и начину обављања спот куповине и спот продаје девиза 
између Народне банке Србије и банака, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 
Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2012 
 
Одлука о образовању Радне групе за прикупљање података о имовини на територији бивших 
република СФРЈ, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2012 
 



Одлука о образовању Савета за праћење стања тржишта млека у праху и маслаца у блоку, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за Београдски регион, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2012 
 
Одлука о висини минималне зараде без пореза и доприноса, Службени гласник Републике 
Србије бр. 22/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим 
и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку, Службени гласник 
Републике Србије бр. 15/2012 
 
Правилник о измени Правилника о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних 
газдинстава, обрасцима захтева за упис и промену података и прилога, документацији која се 
прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног 
газдинства, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2012 
 
Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта за збрињавање заштићених 
дивљих животиња, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2012 
 
Правилник о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе 
мреже и припадајућих средстава, радио-коридора и заштитне зоне и начину извођења радова 
приликом изградње објеката, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2012 
 
Правилник о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене дивљачи и 
трофеја дивљачи, као и о начину вођења евиденције, Службени гласник Републике Србије 
бр. 16/2012 
 
Правилник о одређивању делатности за чије обављање се плаћа туристичка накнада, 
разврставању делатности у групе по степену повезаности, начину плаћања туристичке 
накнаде и условима за ослобађање од обавезе плаћања туристичке накнаде, Службени 
гласник Републике Србије бр. 16/2012 
 
Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем, Службени гласник 
Републике Србије бр. 18/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2012 
 
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. 18/2012 
 
Правилник о садржини уговора о мировању дугова, Службени гласник Републике Србије 
бр. 21/2012 
 
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2012. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 21/2012 
 
 
 



Правилник о садржини декларације и упутства за примену средстава за заштиту биља, као и 
специфичним захтевима и ознакама ризика и упозорења за човека и животну средину и 
начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља, Службени гласник 
Републике Србије бр. 21/2012 
 
Правилник о условима у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова које 
мора да испуњава дистрибутер, односно увозник за упис у Регистар дистрибутера и 
увозника, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају 
на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије 
бр. 21/2012 
 
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава, Службени гласник Републике 
Србије бр. 22/2012 
 
Правилник о измени Правилника о условима и начину вршења прегледа и узорковања 
пошиљке при увозу, начину најављивања приспећа пошиљке, обрасцу и садржини захтева за 
преглед пошиљке и условима које увозник мора да обезбеди ради обављања фитосанитарног 
прегледа, као и начину достављања узорака, броју и величини узорака ради испитивања и 
начину поступања са одузетом пошиљком, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2012 
 
Правилник о допуни Правилника о листама штетних организама и листама биља, биљних 
производа и прописаних објеката, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних 
возила, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2012 
 
Упутство о измени и допуни Упутства за обављање аукцијске спот/своп куповине/продаје девиза 
између Народне банке Србије и банака, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2012 
 
Стратегија заштите од пожара за период 2012-2017. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 21/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2012. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2012 
 
Покрајинска скупштинска одлука о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине 
Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2012 
 
Покрајинска скупштинска одлука о покретању и начину спровођења поступка емитовања 
дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке 
Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2012 
 
Одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни 
коридор за далековод 2x400 kV TC „Панчево2“ – граница Румуније, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2012 
 
Одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 
природе „Горње Подунавље“, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2012 



 
Одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 
природе „Ковиљско-петроварадински рит“, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 3/2012 
 
Одлука о отварању Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 4/2012 
 
Одлука о повећању учешћа Аутономне Покрајине Војводине у капиталу Развојне банке 
Војводине а.д. Нови Сад куповином акција, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 5/2012 
 
Решење о утврђивању номиналног износа новчане помоћи породици у којој се роде близанци 
за 2012. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2012 
 
Решење о утврђивању номиналног износа новчане помоћи породици у којој се роде тројке, 
односно четворке за 2012. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2012 
 
Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава за суфинансирање 
изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у Аутономној Покрајини 
Војводини у 2012. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 5/2012 
 
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде 
Аутономне Покрајине Војводине за  2012. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 5/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском 
превозу путника на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 6/2012 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о испитивању погодности и класификацији 
такси возила, Службени лист града Београда бр. 12/2012 
 
Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа и ознака, 
Службени лист града Београда бр. 12/2012 
  
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о мрежи установа социјалне заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2012 
 
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. 18/2012 
 
Одлука о образовању Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних 
контролисаних супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2012 
 



Одлука о примени Посебног колективног уговора за грађевинарство и индустрију 
грађевинског материјала Србије на све послодавце који обављају ову делатност, Службени 
гласник Републике Србије бр. 21/2012 
 
Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 
активности и учествовање на спортским такмичењима, Службени гласник Републике Србије 
бр. 15/2012 
 
Правилник о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (пречишћен текст), Службени гласник Републике Србије бр. 15/2012 
 
Правилник о условима за производњу лекова, садржају обрасца дозволе за производњу 
лека и Регистру издатих дозвола за производњу лекова, Службени гласник Републике 
Србије бр. 18/2012 
 
Правилник о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за 
израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара, 
Службени гласник Републике Србије бр. 21/2012 
 
Правилник о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита провере 
знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње, Службени 
гласник Републике Србије бр. 21/2012 
 
Правилник о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за 
одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу 
и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача, Службени гласник Републике Србије 
бр. 21/2012 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и раду лекарских комисија, 
Службени гласник Републике Србије бр. 21/2012 
 
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора о изменама и 
допунама Посебног колективног уговора за државне органе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 15/2012 
 
План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2012. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Решење о утврђивању Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини 
Војводини у 2012. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 4/2012 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Европске уније и Републике Србије 
о учешћу Републике Србије у Акционом програму за целоживотно учење (2007-2013), 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2012 



 
Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских 
програма универзитета са територије Аутономне Покрајине Косово и Метохија који не 
обављају делатност по прописима Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 16/2012 
 
Одлука о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и 
телевизијског програма у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 19/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник о изменама 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. 5/2012 
 
Правилник о изменама 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. 5/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о мрежи основних школа у Београду, Службени лист града Београда бр. 6/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о програму и начину полагања испита за 
обављање такси превоза, Службени лист града Београда бр. 12/2012 
 
 
РАЗНО 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за фебруар 2012. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 19/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ измена потрошачких цена у јануару 2012. године, Службени лист града Београда 
бр. 6/2012 
 
Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2012. године, Службени лист града 
Београда бр. 11/2012 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   









 



 
 

4 
 
 
 
 
 
 

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. КОМЕНТАР ЗАКОНА О 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ: 
са подзаконским актима и прилозима 
Мирослав Миљковић 
Београд: Пословни биро, 2010. 

 
 

+ 

 
 

    
2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О 

ЗАПОШЉАВАЊУ И ОСИГУРАЊУ ЗА 
СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И 
ЗАКОНА О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И 
ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 
Жељко Албанезе 
Београд: Пословни биро, 2009. 

 
 
 
 

+ 

 

    
3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О 

СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА 
РАДУ: са прилозима 
Мирослав Миљковић 
Београд: Пословни биро, 2010. 

 
 

+ 

 
 

    
4. ЗОРО 

Маргарет Мацантини 
Београд: PlatoBooks, 2011. 

 
+ 

 

    
5. ЗВАЋУ ПОЛИЦИЈУ 

Ирвин Јалом 
Београд: Plato Books, 2011. 

 
+ 

 

    
6. ЛЕТЊЕ ЛАЖИ 

Бернхард Шлинк 
Београд: Plato Books, 2011. 

 
+ 

 

    
7. ЉУБАВ У ДОКОЛИЦИ 

Аманда Крејг 
Београд: Plato Books, 2011. 

 
+ 

 

    
8. МАРТИНОВ ГРЕХ 

Ранко Крстајић 
Београд: Plato Books, 2010. 

 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 А. венац 1 

 
9. 
 

НИШТА НИЈЕ НЕМОГУЋЕ: лекције о 
животу и бизнису 
Ричард Бренсон 
Београд: Plato Books, 2010. 

 
+ 

 

    
10. ОЛУЈА НАД МАЈОРКОМ 

Михаел Беклер 
Београд: Plato Books, 2011. 

 
+ 

 

    
11. ПЛАВООКИ 

Џоана Харис 
Београд: Plato Books, 2011. 

              
             + 

 

    
12. РАТ ДОН ЕМАНУЕЛОВОГ ДОЊЕГ 

СВЕТА 
Луј де Бернијер 
Београд: Plato Books, 2009. 

 
+ 

 

    
13. SOS: Save Our Souls или СВЕ О СРБИМА 

Душан Микља 
Београд: Plato Books, 2010. 

 
+ 

 

    
14. ТАОЦИ 

Сандра Петрушић 
Београд: Plato Books, 2009. 

 
+ 

 

    
15. УСПОН НОВЦА: финансијска историја 

света 
Нил Фергусон 
Београд: Plato Books, 2010. 

 
+ 

 

    
16. ВИНО БОЈЕ ЉУБАВИ 

Бенедета Чибрарио 
Београд: Plato Books, 2010. 

 
+ 

 

    
17. ЗАБАВА МОЖЕ ДА ПОЧНЕ 

Николо Аманити 
Београд: Plato Books, 2010. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  ФЕБРУАР - МАРТ 2012. ГОДИНЕ 

 
 

  
1. 1Q84: роман (књига 1, 2 и 3) 

Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2009. 

 

   
2. ДЕВОЈЧИЦА КОЈА СЕ ИГРАЛА ВАТРОМ 

Стиг Лашон 
Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

   
3. ХИЉАДУ ЧУДЕСНИХ СУНАЦА 

Халед Хосеини 
Београд: Лагуна, 2008. 

 

   
4. ЈАПАНСКИ ЉУБАВНИК 

Рани Маника 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
5. КАЛУЂЕР КОЈИ ЈЕ ПРОДАО СВОЈ 

ФЕРАРИ 
Робин Шарма 
Београд: Моно и Мањана, 2009. 

 

   
6. КУЛА ОД КАРАТА 

Стиг Лашон 
Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

   
7. ПОХВАЛА ПОМАЈЦИ 

Марио Варгас Љоса 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
8. ПУЛС 

Џулијан Барнс 
Београд: Геопоетика, 2011. 

 

   
9. САНСЕТ ПАРК 

Пол Остер 
Београд: Геопоетика, 2011. 

 

   
10. ВЕНЕЦИЈА: билдунгсроман 

Владимир Пиштало 
Зрењанин: Агора, 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PREPORUČUJEMO 
 
 
 
1. Aćin Jovica: UŠĆE OKEANA I DRUGE PRIČE / Beograd: Geopoetika, 2011.
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2476
 
Knjige Jovice Aćina nikada nisu bile jednostavne. Ali, kada bi im se pronašao ključ čitanja, one bi 
postajale bistra reka čija vas matica nezaustavljivo vodi ka cilju – ušću. 
Originalnost ove knjige u tome je što vas ona vodi prvo kroz kanale i vrtove kao kroz lavirinte, a 
onda prerasta u turistički vodič sa mapom za lutanje umesto orijentisanje. („Umeti zalutati jeste deo 
umetnosti bekstva” – J. Aćin). Ova autorova reka ponekad teče ka svom izvoru, ali ne i uzvodno. 
Isto kao i piščev junak sa svojim životom. 
I kao što se u Lisabonu okean uliva u reku (jednako kao i obrnuto), tako i u piščevim Napomenama 
čitamo da istovremeno junak knjige beži od nečega ali da i grad ume da beži i to tako da junak 
knjige ne može „nikako da ga nacilja i dospe do mete”. 
Knjiga prekrasnog lutalaštva, zagonetnosti i izuzetne spoznajne snage. Sa Okeanom u glavnoj ulozi. 
Ovo je zbirka kratkih i dužih priča, ali od kojih, poslednje, uključujući se jedna u drugu, ne mareći 
za mere i granice, sugerišu roman. Celo delo zapravo promeće se u ušće nekog okeana. 
 
 
 
2. Safran For Džonatan: SVE JE OSVETLJENO: roman / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2593
 
„Genijalno delo. Nova vrsta romana... Pošto ga pročitate, ništa vam više neće biti isto.“ 
 
The Times 
 
Sa pohabanom fotografijom u ruci, mladić stiže u Ukrajinu ne bi li pronašao ženu koja mu je pre 
pedeset godina spasla dedu od nacista. Na njegovu nesreću, u ovom pohodu mu pomažu: Aleks, 
prevodilac s neverovatnom sposobnošću da engleski jezik izopači u čudnovate nove oblike; „slepi“ 
starac kome ne daju mira sećanja na minuli rat i seksualno frustriran pas vodič Semi Dejvis Junior 
Junior. Ono za čim oni tragaju – istina skrivena ispod velova vremena, jezika i užasa rata – čini se 
neuhvatljivim. A ono što pronalaze, izvrnuće naglavce svetove svakog od njih... 
„… naglas se smejete, pa onda zaboravite gde ste stali, započinjete da čitate iznova, zatim se 
zaustavljate, jer ste pali u iskušenje da pozovete prijatelje kako biste im pročitali poduže odlomke iz 
Forove samouverene i izuzetno duhovite proze. Još od Paklene pomorandže engleski jezik nije bio 
istovremeno unakažen i osvežen ovakvom briljantnošću i razigranošću. Roman je toliko virtuozan, 
toliko privlačan i, naposletku, jednostavno toliko zabavan” 
 
New York Times Book Review 
 
 
 
 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2476
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2593


3. Sekulov Aleksandar: SAKUPLJAČ LJUBAVNIH KAZIVANJA: prefinjeni roman / 
Beograd: Geopoetika, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2405
 
Podnaslov ove knjige – Prefinjen roman – samo јe јedan od mogućih u izobilju koјe Sakupljač 
ljubavnih kazivanja nudi. Јer, pred čitaocem јe tekst toliko oslobođen žanrovskih stega i krute 
književne discipline, da ga јe dozvoljeno smestiti u nepostoјeću grupaciјu knjiga sa neograničenom 
maštom. Možda mu јe naјbliža podgrupa Baјka za odrasle. Roman ipak ima radnju, u koјoј bivša 
cirkuska igračica troši godine svog života ne bi li pronašla zbirku priča (kazivanih na glini, u 
plamenu, srebru, јabuci... i koјe sve imaјu svoјe vlasnike kazivanja) o muškarcu sa koјim јe provela 
dva dana shvativši potom da јe suština ljubavi u rastanku. Ta potraga i nju i čitaoca odvodi do 
naјudaljeniјih i naјegzotičniјih mesta na svetu, stvaraјući priče koјe kao da su filmske sekvence 
izgovorene prozračnom, vazdušastom prozom. Deo pesničkog јezika ovog drskog romana pretočen 
јe u slike/crteže koјe јe oslikao glavni lik po imenu Nasko H. No, fantazmagorično baјkovitim 
kolornim slikama, Atanas Hranov niјe samo „nadopunio“ prozu Aleksandra Sekulova već јe 
pomoću njih stvorio novu, neraskidivu stvaralačku celinu. A kada se saberu snaga i prisustvo lika 
Naska H. (aliјas A. H.-a), može se reći i da јe ovde proza nadopunila njih. Kako god bilo, rezultat јe 
izvanredan: јedan od prekrasnih primera gotovo razularene mašte, magiјe јezika i baјkovitosti. 
Skoro da do čitanja ove knjige nisam znao da su baјke za odrasle uopšte moguće. 
 
Vladislav Baјac 
 
„Roman sladak do ošamućenosti, opiјaјući do slasti.“ 
 
Gergana Stojčeva, kritičar 
 
 
 
4. Nikolas Lin H.: OTMICA EVROPE: Sudbina evropskih dragocenosti u Trećem 
rajhu i Drugom svetskom ratu / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2445
 
„Zadivljujuće i zastrašujuće u isto vreme, štivo nabijeno snažnim osećanjem zebnje i napetosti.“ 
 
Los Angeles Times 
 
U raspodeli uloga učestvuju Adolf Hitler i Herman Gering, Gertruda Stajn i Mark Šagal, ali i 
umetnici, od Leonarda da Vinčija do Pabla Pikasa. A priča ispričana u ovoj impresivno 
dokumentovanoj knjizi, prožeta uzbudljivom neizvesnošću, tiče se rata Trećeg rajha protiv evropske 
kulture i herojskih napora Saveznika da je očuvaju. 
Od nacističkog istrebljenja „degenerisane umetnosti“ i Geringovih ekstravagantnih kupovina u 
okupiranom Parizu do gotovo pogibeljne evakuacije Mona Lize iz Pariza (pri čemu su se za njom i 
doslovno rušili mostovi) i neumornog spasavanja neprocenjivog blaga u oslobođenoj Italiji, Otmica 
Evrope je podrobna povest pohlepe i licemerja na jednoj strani i heroizma na drugoj, spoj 
izvanredne učenosti i vratolomnog tempa trilera. 
„Intrigantna... napeta... uzbudljiva priča o moralnoj odvažnosti i ljudskom dostojanstvu sučeljenom 
sa nepatvorenim zlom.“ 
 
Houston Chronicle 
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„U domenu umetnosti Lin Nikolas je poznavalac u meri u kojoj je to vojni istoričar kad je reč o 
bojištu... Njeno delo zaslužuje da ga pročita svako ko sebe smatra civilizovanim.“ 
 
The New York Times Book Review 
 
„Izrazito detaljno i vešto sročeno... studija o potresnim sudbinama, o izbavljenjima; o spletkama i 
izdaji, o požrtvovanju.“ 
 
San Francisco Chronicle 
 
 
 
5. Drej Stefani: EGIPATSKA PRINCEZA / Beograd: Mono i Manjana, 2011. 
  
Preuzeto sa sajta: 
http://www.monoimanjana.rs/518e4e84-28c6-471c-abb6-14357bfe7242/EGIPATSKA-
PRINCEZA.aspx
 
Posle smrti svojih roditelja, ćerka Kleopatre i Marka Antonija je pala na milost i nemilost 
Rimljanima. Kao naslednica jednog i zarobljenica drugog carstva, princeza Selena sada mora da 
sačuva živote svoje braće i da povrati šta joj nasleđem pripada...  
Nakon tragičnog pada Aleksandrije, princeza Selena odvedena je iz Egipta u kome je odrasla. 
Zajedno sa svojom braćom, izložena je kao ratni trofej u Rimu, gde u okovima prolazi ulicama 
večnog grada. Decu spasava careva sestra i prima ih u svoj dom, gde žive kao taoci sa 
ostalim siročićima kraljevske krvi. 
Suočena s novim i svirepim Cezarom, Selena je odlučna da sačuva nasleđe svoje majke. Uz pomoć 
Egipta i Izide, koji i dalje žive u njoj, Selena pokušava da uspe tamo gde je njena majka podbacila. 
Koju će cenu morati da plati u toj političkoj igri, u kojoj postoji jedno pravilo 
- pobedi ili umri? 
 
 
 
6. Rubenfeld Džed: INSTINKT SMRTI / Beograd: Mono i Manjana, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.monoimanjana.rs/e033cec3-5821-4700-a308-d000e13ff58b/INSTINKT-SMRTI.aspx
 
Veteran Prvog svetskog rata Stratam Janger, njegov prijatelj, policajac Džejms Litlmor, i lepa 
hemičarka francuskog porekla, Kolet Ruso, obrešće se u složenoj mreži zavere, obmane i pohlepe 
posle tajanstvenog napada na njujorški Vol strit. 
  
Niz neobjašnjivih nasrtaja na Kolet, tajna zakopana u njenoj prošlosti i misteriozni tragovi vode 
Jangera, Litlmora i Rusoovu u uzbudljivu međunarodnu poteru od Pariza i Praga, pa sve do Beča i 
vašingtonskih krugova moći. Njihovoj potrazi ubrzo se priključuje i čuveni psihoanalitičar, doktor 
Sigmund Frojd, koji će trima istražiteljima pomoći da bolje shvate dubine najskrivenijih ljudskih 
nagona. 
  
Kako se naizgled nepovezivi delovi istrage spajaju u zastrašujuću celinu, Janger i Litlmor sve su 
bliži šokantnoj istini koja preti da njihov svet zaljulja u temelju…  
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7. Gruen Sara: KUĆA / Beograd: Mono i Manjana, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.monoimanjana.rs/08b9dba0-7383-4a87-a400-b48dbd1da42e/KUCA.aspx
 
Izabel Dankan, naučnica u Jezičkoj laboratoriji čovekolikih majmuna, ne shvata ljude, ali razume 
majmune - naročito bonobe ili patuljaste šimpanze Sema, Bonzi, Lolu, Mbonga, Jelanija i Makenu, 
koji su u stanju da razumeju jezik znakova i da komuniciraju. Izabel se oseća lagodnije u njihovom 
svetu nego što se ikad osećala među ljudima. Ali kada laboratoriju protrese eksplozija, Izabel mora 
da uspostavi kontakt sa sopstvenom vrstom kako bi spasila porodicu majmuna od novog oblika 
ljudske eksploatacije - rijaliti programa. 
 
Uz pomoć novinara Džona Tigpena boriće se protiv kralja pornografije, holivudskog okruženja i 
tabloida, vođena željom da ponovo okupi svoju porodicu i spasi je ponižavajućih slika sa TV 
ekrana. 
 
 
 
8. Van Prag Mena: MUŠKARCI, NOVAC I ČOKOLADA / Beograd: Mono i Manjana, 
2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.monoimanjana.rs/e604fa05-5730-4d91-b47f-bfdf8e303b9d/MUSKARCI-NOVAC-I-
COKOLADA.aspx
 
Maja provodi dane maštajući o savršenom životu; životu punom ljubavi, uspeha i zadovoljstva. 
Pokušava da ostvari svoje želje u potrazi za muškarcima i novcem, a kada joj to ne uspe, utehu traži 
u čokoladi. Međutim, kasnije se samo oseća prazno i izgubljeno. Onda nailazi na misterioznog 
stranca i kreće na duhovno putovanje gde će otkriti ono što joj je sve vreme nedostajalo... 
 
Slatka i dirljiva priča o ljubavi, hrabrosti i prosvetljenju, Muškarci, novac i čokolada, otkriva nam 
šta je sve moguće kada u materijalnom svetu otvorite srce za duhovne tajne. 
Ova pripovest o preobražaju pokazuje vam kako da volite muškarca a da ne izgubite sebe, da nađete 
posao koji vam ispunjava srce i da uživate u čokoladi kao izvoru zadovoljstva a ne griže savesti.   
 
 
 
9. Farel Džejms Gordon: NEVOLJE / Beograd: Mono i Manjana, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.monoimanjana.rs/bd11c902-6e3d-4397-a812-70ab5770fa0a/NEVOLJE.aspx
 
Četrdeset godina nakon što je prvi put objavljen, roman Nevolje Džejmsa Gordona Farela proglašen 
je u maju 2010. ubedljivom većinom glasova dobitnikom Izgubljene Men Buker nagrade, što je 
jedinstveno priznanje za najbolju knjigu objavljenu 1970, jedine godine kada Buker nagrada nije 
bila dodeljena. Time je autor romana Opsada Krišnapura, za koji je dobio Bukera 1973, postao 
jedan od trojice dvostrukih dobitnika u istoriji dodeljivanja ove prestižne nagrade. Radnja po 
mnogima najboljeg Farelovog romana, Nevolje, odvija se 1919. godine u Irskoj, odmah po 
završetku Prvog svetskog rata. Reč je o tragikomičnoj sudbini majora Brendana Arčera, koji dolazi 
u posetu Anđeli, ženi koja bi mogla biti njegova verenica. Njen dom, kojim je major opčinjen, jeste 
Mažestik, nekada glamurozni irski hotel koji je drastično propao, baš kao i snaga britanske vlasti u 
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Irskoj. Rat za nezavisnost se zahuktava, burni događaji su na pomolu i osećaju se u svakodnevnici 
letnjih dana koje major provodi u Mažestiku. 
 
 „Roman je zabavan, tužan i prelepo napisan; proročko i mudro delo, originalno i neočekivano 
ekscentrično. Glasajte za Farela, moj je savet. Ili još bolje, samo ga pročitajte.”  
 
(Тhe Observer) 
 
„Roman Nevolje ima sve: sjajnu priču, dopadljive likove, uverljive dijaloge i velike ideje. Knjiga je 
dovoljno dobra da bi dobila Bukera bilo kad, ne samo 1970.”  
 
(Gardijan)  
 
„Dirljivo, puno verno opaženih detalja, često urnebesno smešno; ovo delo je jedan od najboljih 
romana u proteklih 50 godina.”  
 
(Mail on Sunday) 
 
 
 
10. Pelegrino Čarls: POSLEDNJI VOZ IZ HIROŠIME / Beograd: Mono i Manjana, 
2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.monoimanjana.rs/bd7c5df5-1642-492a-a7be-9265cd3fc179/POSLEDNJI-VOZ-IZ-
HIROSIME.aspx
 

Pitanje da li je uopšte trebalo baciti atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki predmet je za 
neko drugo vreme i o njemu treba da polemišu neki drugi ljudi. 

Ovo je jednostavno priča o tome šta se pod bombama dogodilo ljudima i predmetima. Cela 
ova priča posvećena je tanušnoj nadi da niko nikada više neće umreti takvom smrću. 
Kako se sve više bližimo strelovitom širenju nuklearnog oružja pa čak i nuklearnom terorizmu, 
moramo se setiti da Hirošima i Nagasaki pružaju primer otprilike onolike razorne moći oružja 
koliku ćemo najverovatnije ponovo videti. Nada da prošlost nije samo prolog zaista je tanušna, ali 
nikada nisam sreo anđela nade koji nije delovao izgladnelo i ispijeno. Posebno je isticana veština 
Čarlsa Pelegrina da čitaoca uvede u zbivanja tako da stekne utisak da se sve odvija tu, pred njim, 
kao da može svim čulima da oseti užase koje je bomba donela. Poslednji voz iz Hirošime potresna 
je ali humana knjiga, u njoj Pelegrino u stopu prati ljude čija je sudbina već odlučena, ali i preživele 
gleda na jedan od najstrašnijih događaja u istoriji, i to sa obe strane. U njoj se kao u usporenom 
kino-romanu dokumenti i imaginacija prepliću na jedinstven način, kakav nije viđen u savremenoj 
prozi. 

Uskoro je, međutim, pokrenuta prava lavina kontroverzi, utoliko težih jer Pelegrinova slika 
američkog bombardovanja nije mogla biti prijatna za američki vojno-politički establišment, i 
učesnike u toj akciji. Vojničko bratstvo pripadnika 509. mešovite grupe američkog ratnog 
vazduhoplovstva objavilo je opširno saopštenje u kome protestuju zbog onoga što je po njihovom 
mišljenju pogrešno prikazano, a doveli su u sumnju i neka svedočenja kojima se Pelegrino poslužio. 
U jednoj pokrenutoj raspravi izrečene su i sumnje u Pelegrina, na kraju se i njegov izdavač 
pokolebao, iako neka sporna svedočenja ili nepotvrđeni događaji zapravo ne menjaju osnovni 
kvalitet cele knjige. Pelegrino je, naravno, pogrešio insistirajući na tome da se može stvoriti utisak o 
rekonstrukciji celog događaja. Zato je izložen strahovitom pritisku. Sa druge strane, kontroverze su 
efikasan način da se teška i za Amerikance neprijatna tema, koja je mogla postati događaj godine i 
biti pretočena u filmski blokbaster, drži po strani. Svoj danak uzele su i političke potrebe u vreme 
kada SAD vode dva rata. Problem je i nedovoljno razlikovanje zakona pisanja profesionalne 
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istoriografije od rubnog žanra u kojem se maštom dograđuju detalji, u najmanju ruku korak od 
istoriografske publicistike do dokumentarnog romana i romansiranih dokumenata. 
 Da li je odista došlo do incidenta u hangaru u kome je bila smeštena atomska bomba bačena 
na Hirošimu – važno je za američku vojsku, ali mnogo manje za one na koje je bomba bačena. 
Pitanja i dileme da li je nuklearno bombardovanje bilo neophodno da bi se rat efikasno okončao, ili 
je reč o ratnom zločinu u kojem se uništavaju gradovi i civilno stanovništvo, pa čak, kako je cinično 
rečeno, da je trebalo bombe baciti da se opravdaju ogromna sredsta koja su u nju uložena i osigura 
supremacija u posleratnom periodu, sve to i dalje rađa nelagodu i predstavlja teme o kojima se ni 
danas ne raspravlja sasvim slobodno. Saveznička bombardovanja civila u Drugom svetskom ratu 
vrlo su neugodna tema za one koji su ih vršili. 
 Knjiga o bombardovanju Hirošime i Nagasakija sadrži mnogo različitih uglova gledanja. Tu 
se rekonstruišu dva stravična dana, ono što im je prethodilo i ono što je usledilo, ukrštaju se 
kazivanja očevidaca, Japanaca koji su preživeli atomsko bombardovanje i sećanja američkih 
avijatičara s vladinim dokumentima, koji su doskora nosili oznaku tajnosti. Ljudi i događaji, 
strahoviti prizori, ređaju se kao u romanu u kojem što je priča teža to je knjigu teže ispustiti iz ruku. 
Čarls Pelegrino ne krije da je opčinjen mehanizmom delovanja tog oružja, ali je podjednako 
zainteresovan za njegove dalekosežne, ne samo fizičke već i psihološke i kulturološke posledice. 
Nije tu reč samo o gama-zracima, mlazu neutrona i masnim kapima otrovne crne kiše. Skoro 
poentilistički prikazujući složenu političku i vojnu strategiju koje su se na kraju izrodile u atomske 
detonacije, Pelegrinova knjiga se ne svodi na sudsko-medicinsku faktografiju, na opis nuklearnih 
reakcija, niti na kulturološku ili vojnopolitičku analizu kraja rata. On nije ni borac protiv nuklearnog 
oružja. A o pouzdanosti istorijskog viđenja i predrasudama koje ga remete, svejedno da li su 
pozitivne ili negativne, proistekle iz ponosa ili stida, dosta kazuje činjenica da Pelegrino imenom i 
prezimenom predstavlja dvostruko preživele, iako je po službenim zapisima japanskih vlasti 
postojao samo jedan čovek koji je preživeo i Hirošimu i Nagasaki: Cutomu Jamaguči. Jesu li ostali 
plod imaginacije, ili su do sada bili skriveni daleko od svake javnosti? 
 I u najboljem romanu teško je zamisliti junaka koji bi iz Hirošime, posle atomske bombe, 
pobegao u bezbednost Nagasakija. To je već više od sudbine. Pelegrinovo delo čitaoca ne ostavlja 
na miru, a njegove kontroverzne odlike samo pojačavaju taj utisak.  
 
Aleksandar Jerkov, urednik 
 
 
 
11. Van Kovlar Didje: PUT U JEDNOM PRAVCU / Beograd: Mono i Manjana, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.monoimanjana.rs/94c20655-4dbf-49d7-b44a-d18636dfd397/PUT-U-
JEDNOM-PRAVCU.aspx
 
Dete nepoznatih roditelja, stradalih u saobraćajnoj nesreći, spasli su i usvojili Cigani iz Marseja, i 
dali mu ime Aziz. Odrastao je sa lažnim marokanskim dokumentima. Ima osamnaest godina, krade 
automobile i auto-radije. Kada je uhapšen je jer je ukrao prsten za devojku kojom želi da se oženi. 
vlasti odlučuju da baš on bude jedan od prvih primera nove francuske imigracione politike, velike 
akcije vraćanja ilegalnih imigranata u zemlje odakle potiču. Dodeljuju mu tzv. "humanitarnog 
atašea", službenika koji treba da ga deportuje u Maroko. Između njih dvojice se javlja dirljivo 
prijateljstvo dok putuju u potrazi za gradom iz koga je Aziz, koji zapravo ne postoji. Aziz, iako 
faktički nije Marokanac, zamišlja izvesno selo Irgiz, u dolini pod planinom Atlas, gde navodno 
živi neko pleme Sivih Ljudi, kao svoj izgubljeni raj koji želi da pronađe, a Šnajder se zanosi idejom 
da napiše roman o njihovom putovanju. Na tom putovanju oni upoznaju šarmantnu Valeriju, koja će 
im biti vodič. 
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O autoru 
 
Put u jednom pravcu je prvi roman francuskog pisca Didjea van Kovlara preveden na srpski jezik. 
Kovlar je rođen 1960. godine u Nici, Francuska, u porodici belgijskog porekla. Počeo da piše sa 7 
godina, i još kao veoma mlad slao rukopise izdavačima i bivao odbijen. Sa 17 godina režirao 
predstavu "Iza zatvorenih vrata", na kojoj mu je potom i sam Sartr čestitao (jer je uspeo da nasmeje 
publiku, što je i bila njegova prvobitna zamisao). Prvi roman objavio 1982. „Dvadeset godina i 
prašina". Napisao je dvadesetak romana od koji su neki imali veliki internacionalni uspeh. Oprobao 
se i na Brodveju pišući libreto za mjuzikl Ljubav (Amour). Njegov roman Put u jednom pravcu 
osvojio je Gonkurovu nagradu, najveće francusko književno priznanje, 1994. godine. Posle nagrade 
Gonkur 1994. godine raste popularnost ovog francuskog pisca, a tiraž nagrađenog romana dostigao 
je 700. 000 primeraka. 
Po istom romanu je 2001. godine snimljen istoimeni francuski film a Kovlar se zatim oprobao i kao 
secenarista od kojih mu je poslednji projekat holivudski blockbuster Nepoznati (Unkonown, 2011) s 
Lajamom Nilsonom u glavnoj ulozi. 
Najčešća tema: "rekonstrukcija", tj. postepeni oporavak junaka koji je u nekim teškoćama ili patnji. 
Tvrdi da ne stvara dela na osnovu svog života, već da njegova dela stvaraju njega. Uzori su mu 
Marsel Eme i Romen Gari (Mono i Manjana je objavila Garijev roman Život je pred tobom, gde je 
junak takodje autsajder i siroče). 
Trenutno je aktuelan sa novim romanom Venčanje (Bridal Party, 2010) koji je već dobio veliku 
medijsku pažnju i odlične kritike. 
 
 
 
12. Malerba Luiđi: SALTO MORTALE / Beograd: Mono i Manjana, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.monoimanjana.rs/07cd421a-61c8-4222-959a-8aaa89a03906/SALTO-
MORTALE.aspx
 
„Salto mortale“ je posebna vrsta metafizičkog i avangardnog detektivskog romana. Istraživanje 
vrlo čudnog događaja, koji je okosnica priče, teče različitim, ali paralelnim tokovima: prvim tokom 
upravlja pripovedač, a drugim policija.  
Međutim, kako priča odmiče, ishod istraživanja kao da postaje manje važan i u prvi plan izbijaju 
neki, u najmanju ruku, čudni podaci i podudarnosti koje će čitaocu vrlo brzo nametnuti niz drugih, 
važnijih pitanja od identiteta ubice. 
Knjiga koju hvali Umberto Eko, a dopala bi se i Beketu. 
 
 
 
 
13. Kecmanović Vladimir: SIBIR / Beograd: Mono i Manjana, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.monoimanjana.rs/7532992a-0b30-4602-aa7f-097f98add88b/SIBIR.aspx
 
Novi roman Vladimira Kecmanovića staje uz njegove romane Feliks i Top je bio vreo koji su 
prethodnih godina bili među najznačajnijim književnim pojavama. Sve tri Kecmanovićeve knjige 
povezuje vreme krize vrednosti i raspada države i društva na kraju prošlog veka. U Sibiru – naslov 
je aluzija na izgnanstvo Dostojevskog a ne mesto radnje – Kecmanović je proširio svoju galeriju 
neobičnih, upečatljivih likova. U Feliksu su glavni junaci penzioner koji prevarama opstaje u vreme 
inflacije i njegov sin. U Topu glavni junak je dečak koji kao srpsko siroče ostaje u opsednutom 
Sarajevu. U Sibiru glavna junakinja je mlada devojka koja se našla zatečena između kriminala, 

http://www.monoimanjana.rs/a/7016dc3b-037c-46dd-971c-fe003b6d56d8/Luidji-Malerba.aspx
http://www.monoimanjana.rs/07cd421a-61c8-4222-959a-8aaa89a03906/SALTO-MORTALE.aspx
http://www.monoimanjana.rs/07cd421a-61c8-4222-959a-8aaa89a03906/SALTO-MORTALE.aspx
http://www.monoimanjana.rs/a/55ee6db3-daf8-4c6e-b622-7aeb5f3fa36f/Vladimir-Kecmanovic.aspx
http://www.monoimanjana.rs/7532992a-0b30-4602-aa7f-097f98add88b/SIBIR.aspx


srpsko-hrvatskog rata i policije. Dok se raspliće pitanje ko joj je otac i kako se ona zatekla u svemu 
tome, u pozadini je njena američka romansa. Šta je ona i da li je zaslužila sve što joj se dešava, da li 
nju spasavaju ili otimaju, da li se erotski zanosi ili je samo očajna? Da li je ona slika propasti ili biće 
koje zaslužuje nešto bolje? Kecmanović razotkriva nivo podlosti i prevare na granici na kojoj je 
sukob paravan za bogaćenje u kojem su policajci kriminalci i obrnuto, a njegov roman se od trilera 
pretvara u književnost izvrsnim stilom koji je Kecmanović otkrio i razvio. Kratki pasusi od jedne 
rečenice, sleng u kojem naoko nema dubljih misli i boljih izraza, grade ritam koji je brz i neodoljiv. 
Manje ambiciozan od romana Top je bio vreo, Sibir je brza, uzbudljiva priča izuzetno efektnog stila. 
Sibir je metafora za ono od čega se mora pobeći u bolji život, roman koji se čita sa nadom uprkos 
svemu. To je književnost koja ide u susret svome vremenu i njegovim izazovima. 
 
 
 
14. Poliakov Žana: SOULFOOD / Beograd: Mono i Manjana, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.monoimanjana.rs/798ada4e-766e-425d-92a5-77ed59521b0d/SOULFOOD.aspx
 
Tragajte za skladom unutar sebe i tada će sve za čim tragate naći put do vas. 
 
Možemo da imamo najbolje učitelje na svetu. Možemo da čitamo fenomenalno inspirativne knjige. 
Možemo da odemo na Tibet i da nas blagosiljaju sveštenici svih veroispovesti. Ali kad konačno 
shvatimo, to će biti samo zbog toga što smo mi sami uspeli. Niko ne može da raste umesto nas, niti 
da uči umesto nas. Svoj život i svoj put određujemo mi sami. 
 
 
 
15. VELIKA OPŠTA ILUSTROVANA ENCIKLOPEDIJA LAROUSSE 
     I-V tomova / Beograd: Mono i Manjana, 2010. 
 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.monoimanjana.rs/fa1b6fac-4319-4f7e-9e6e-5de3793f6248/VELIKA-
OPSTA-ILUSTROVANA-ENCIKLOPEDIJA-LAROUSSE-I-V-tomova.aspx 
 
 
Ima samo nekoliko leksikografskih kuća koje su poznate u celom svetu, a među njima posebno 
mesto zauzima Larus koji je pojam savremene enciklopedistike. Larus nastavlja moćnu francusku 
tradiciju u kojoj se i pojavila savremena enciklopedija – to je ona koju su Didro i D’Alamber 
objavili u XVIII veku i koja je vrhunac epohe prosvećenosti. Ponekad se čitavo jedno razdoblje po 
njoj naziva doba enciklopedije. Vizionar Pjer Larus obnovio je ovaj projekat u XIX veku i od tada 
pa do naših dana Larus je univerzalno i u celom svetu prepoznatljivo ime za najbolje enciklopedije. 
Larus je sinonim za pouzdanu i neophodnu enciklopediju. Svetski ugled stečen zbog kvaliteta 
Larusovih izdanja razlog je što se ona redovno prevode na mnoge jezike. Kod nas je stigao 
početkom XX veka zajedno s velikim brojem srpskih intelektualaca koji su oblikovali srpsku nauku 
i kulturu u XX veku. Oni su se za vreme Prvog svetskog rata školovali u Francuskoj zahvaljujući 
savezničkoj pomoći francuske vlade. Prvo izdanje Larusa doslo je, međutim, tek drugom polovinom 
XX veka. Od tada je Larus prisutan na jugoslovenskom i srpskom tržištu i to je od izuzetnog 
značaja za naše čitaoce jer je to najbolji put za upoznavanje francuske kulture i pogleda na svet. 
Larusova širina i pouzdanost učinili su da ova izdanja predstavljaju glavnu referentnu literaturu i da 
se ime Larus u srpskoj kulturi shvata kao sinonim za enciklopediju.  
  

http://www.monoimanjana.rs/798ada4e-766e-425d-92a5-77ed59521b0d/SOULFOOD.aspx


Larusova izdanja koja je Mono i Manjana do sada objavila imala su puno uspeha na srpskom 
tržištu. To je dovelo do izbora velike enciklopedije i vođena tradicijom i uspešnom saradnjom 
Mono i Manjana se odlučila za Veliku enciklopediju Larus. 
  
Rad na novom izdanju započeo je 2006. godine. Prvo je oformljeno jezgro uredničkog tima koji je 
onda proučio Larusovo izdanje i odredio nivo lokalizacije – onoga što u enciklopediju treba uneti da 
bi ona odgovarala svim potrebama ovdašnjeg čitaoca. Zatim je za svaku oblast Larusa oformljen tim 
urednika, prevodilaca, redaktora i lektora. Oko trideset urednika su mahom profesori Beogradskog 
univerziteta za oblasti koje su im poverene ili renomirani urednici posebnih oblasti referentne 
literature. Pored urednika svaka oblast ima i redaktore prevoda i recenzente. Za svaku oblast izabrani 
su prevodioci stručnjaci, lektori i saradnici koji se staraju o jeziku i tehničkim detaljima izdanja. 
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