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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на Великој огрлици, за изузетне 
заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између 
Републике Србије и Руске Федерације, Владимиру Путину, председнику Руске Федерације, 
Службени гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Републике Јерменије, Сержу Саргасјану, председнику Републике Јерменије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Републике Азербејџан, Илхаму Алијеву, председнику Републике Азербејџан, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Републике Белорусије, Александру Лукашенку, председнику Републике Белорусије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Грузије, Михаилу Сакашвилију, председнику Грузије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Републике Казахстан, Нурсултану Назарбајеву, председнику Републике Казахстан, 
Службени гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Киргиске Републике, Алмазбеку Атамбајеву, председнику Киргиске Републике, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Републике Молдавије, Николају Тимофтију, председнику Републике Молдавије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Републике Таџикистан, Емомалију Рахмону, председнику Републике Таџикистан, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 



Туркменистана, Гурбангулију Бердимухамедову, председнику Туркменистана, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Украјине, Виктору Јануковичу, председнику Републике Украјине, Службени гласник 
Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Републике Узбекистан, Исламу Каримову, председнику Републике Узбекистан, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Боливарске Републике Венецуеле, Угу Чавесу, председнику Боливарске Републике 
Венецуеле постхумно, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Бурунди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, Ивана 
Живковића, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 
Уједињених Арапских Емирата, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 3/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених 
Арапских Емирата о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2013 
 
Закон о изменама Закона о јавном бележништву, Службени гласник Републике Србије бр. 
19/2013 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 89. став 2. 
Закона о Уставном суду, Службени гласник Републике Србије, бр. 109/07 и 99/11, у делу који 
гласи: „осим судске одлуке”, није у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике 
Србије бр. 18/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине 
Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 19/2013 
 
Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Краљевине Тонге, 
Службени гласник Републике Србије бр. 19/2013 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Мапуту, Република Мозамбик, Службени 
гласник Републике Србије бр. 21/2013 
 
Одлука о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом, 
Службени гласник Републике Србије бр. 23/2013 
 



Одлука о образовању Акционог тима за израду и имплементацију стратегије и акционог 
плана борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 27/2013 
 
Одлука о условима за доделу материјалне помоћи оптуженима и осуђенима пред 
Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења 
међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. 
године и члановима њихових породица, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2013 
 
Одлука о образовању Радне групе за израду Националне стратегије за борбу против 
тероризма и Акционог плана за њено спровођење, Службени гласник Републике Србије бр. 
28/2013 
 
Решење о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Барселони, Краљевина 
Шпанија, Роберта Ривере, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2013 
 
Решење о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Лими, Република Перу, 
Норберта Линд Петровића, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2013 
 
Исправка Одлуке о образовању Акционог тима за израду и имплементацију стратегије и 
акционог плана борбе против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским 
приредбама, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2013 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о 
испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о 
одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2013 
 
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Кувајтског фонда за 
арапски економски развој (Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза I), Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2013 
 
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Уједињених 
Арапских Емирата о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата 
о узајамном подстицању и заштити улагања, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2013 
 
Закон о ефикасном коришћењу енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2013 
 
Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске 
дозволе, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2013 



Уредба о утврђивању Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим 
предузећима у 2013. години,  Службени гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Уредба о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног 
осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2013. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2013 
 
Уредба о мерилима и критеријумима за разврставање јавних предузећа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2013 
 
Уредба о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање 
квалитета туристичке понуде, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2013 
 
Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних 
добара од националног интереса у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
25/2013 
 
Уредба о додели подстицајних средстава привредним субјектима за развој традиционалних 
заната у Републици Србији у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2013 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за 
паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, Службени 
гласник Републике Србије бр. 25/2013 
 
Уредба о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за 
коришћење и одржавање станова за социјално становање, Службени гласник Републике 
Србије бр. 26/2013 
 
Уредба о условима и начину подстицања производње и продаје путничких возила 
произведених у Републици Србији у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
27/2013 
 
Уредба о енергетски заштићеном купцу, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2013 
 
Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме 
Републике Србије у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2013 
 
Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2013. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2013 
 
Наредба о измени Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2013. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2013 
 
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза, Службени 
гласник Републике Србије бр. 28/2013 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину обрачуна и плаћања затезне камате на 
неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања депозита физичких 
лица, предузетника и малих и средњих правних лица, Службени гласник Републике Србије 
бр. 18/2013 
 



Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене, Службени 
гласник Републике Србије бр. 20/2013 
 
Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија за 2013. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2013 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Радне групе за праћење реализације 
Програма мера за очување финансијске стабилности банака, Службени гласник Републике 
Србије бр. 21/2013 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије 
за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2013 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 
22/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за анализу стања и припрему предлога 
мера за стабилизацију и опоравак „ЈАТ AIRWAYS” АД Београд, Службени гласник 
Републике Србије бр. 22/2013 
 
Одлука о образовању Радне групе за разматрање питања поновног отварања ваздушног 
простора изнад Косова и Метохије за цивилни  ваздухопловни саобраћај, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2013 
 
Одлука о измени Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у 
Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2013 
 
Одлука о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске 
институције, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2013 
 
Одлука о висини јединице рутне накнаде Републике Србије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 24/2013 
 
Одлука о висини каматне стопе на закаснелу уплату рутне накнаде, Службени гласник 
Републике Србије бр. 24/2013 
 
Одлука о образовању Радне групе за дефинисање националне широкопојасне мреже, 
Службени гласник Републике Србије бр. 25/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену 
робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 25/2013 
 
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Службени гласник” Београд са Законом 
о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о достављању Народној банци Србије статистичких података о 
имовини и обавезама привредних друштава која се баве пословима факторинга и 
форфетинга, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2013 
 



Одлука о изменама и допунама Статута Агенције за осигурање депозита, Службени гласник 
Републике Србије бр. 28/2013 
 
Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених 
врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник Републике Србије бр. 
18/2013 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о подели моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник Републике 
Србије бр. 19/2013 
 
Правилник о мерама које се предузимају у циљу заштите хидрометеоролошког 
информационог система и начину давања сагласности за приступ том систему, Службени 
гласник Републике Србије бр. 20/2013 
 
Правилник о начину кодирања, евидентирања и прикупљања података из државног 
хидролошког осматрачког система, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2013 
 
Правилник о начину примене метода хидролошких мерења и осматрања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2013 
 
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката, 
Службени гласник Републике Србије бр. 21/2013 
 
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника јавних 
средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници, Службени 
гласник Републике Србије бр. 21/2013 
 
Правилник о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, 
деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса, Службени гласник Републике 
Србије бр. 22/2013 
 
Правилник о начину подстицања производње и продаје трактора и прикључних машина за 
тракторе у Републици Србији у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
22/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2013 
 
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. 22/2013 
 
Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за 
гориво, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2013 
 
Правилник о систему управљања безбедношћу у цивилном ваздухопловству, Службени 
гласник Републике Србије бр. 24/2013 
 
Правилник о центрима за обуку и потврдама о обучености ватрогасно-спасилачког особља, 
Службени гласник Републике Србије бр. 24/2013 



 
Правилник о допуни Правилника о условима и начину издавања и важења сертификата за 
пружање услуга у ваздушној пловидби, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о потврдама о обучености ваздухопловног 
метереолошког особља и центрима за обуку, Службени гласник Републике Србије бр. 
24/2013 
 
Правилник о поступку обавештавања, односно размене података о севесо постројењу, 
односно комплексу чије активности могу довести до настанка хемијског удеса са 
прекограничним ефектима, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2013 
 
Правилник о допунама Правилника о начину изјашњавања Агенције за приватизацију по 
основу пренетих акција, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2013 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних 
поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и 
вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2013 
 
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко, 
Службени гласник Републике Србије бр. 28/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о информативној пореској пријави, 
Службени гласник Републике Србије бр. 28/2013 
 
Решење о именовању Републичког хидрометеоролошког завода за пружаоца ваздухопловних 
метеоролошких услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2013 
 
Исправка Правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге, 
Службени гласник Републике Србије бр. 25/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама, накнади 
трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
9/2013 
 
Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са Владом Републике Србије у поступку 
реструктурирања Електропривреде Србије, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 8/2013 
 
Решење о утврђивању номиналног износа новчане помоћи породици у којој се роди треће 
дете за 2013. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2013 
 
Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 6/2013 
 
 
 
 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 10а став 1. 
Закона о радним односима у државним органима, Службени гласник Рeпублике Србије, бр. 
48/91, није у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2013 
 
Одлука о образовању Савета за особе са инвалидитетом, Службени гласник Републике 
Србије бр. 28/2013 
 
Правилник о ближим условима за тестирање крви и компонената крви, Службени гласник 
Републике Србије бр. 19/2013 
 
Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног 
испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица, 
Службени гласник Републике Србије бр. 19/2013 
  
Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и 
полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног 
испита за обављање послова координатора за извођење радова, Службени гласник Републике 
Србије бр. 19/2013 
 
Правилник о начину и поступку достављања података о преузимању обавеза здравствених 
установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и 
претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 19/2013 
 
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава 
за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се 
утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља, Службени 
гласник Републике Србије бр. 20/2013 
  
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима за спровођење 
мера активне политике запошљавања, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2013 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о радним местима, односно пословима на којима 
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,  Службени гласник Републике Србије бр. 
22/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 22/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о имунизацији и начину заштите лекова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 25/2013 
 
Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа, 
Службени гласник Републике Србије бр. 26/2013 
 



Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање 
послова возача возила за транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова 
полагања испита, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2013 
 
Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, Службени 
гласник Републике Србије бр. 28/2013 
 
Решење Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, којим се 
овлашћује Јавно Предузеће „Нуклеарни објекти Србије”, Винча, Београд, за обављање 
послова из области заштите од зрачења, и то: „Деконтаминација радне и животне средине”, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о 
платама лица које бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2013  
 
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у 
којој се роди треће дете, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2013  
 
Решење о утврђивању Програма увођења нове информационе технологије у дијагностици и 
лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе на територији 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
10/2013 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о проглашењу 28. фебруара Националним даном књиге, Службени гласник 
Републике Србије бр. 18/2013 
 
Одлука о образовању Одбора за обележавање јубилеја 200 година од објављивања првог 
српског службеног гласила, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
мастер академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је 
оснивач Република за школску 2012/2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
25/2013 
 
Одлука о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и 
телевизијског програма у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 
26/2013 
 
Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности, 
Службени гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Правилник о измени Правилника о саставу и начину рада Комисије за утврђивање 
репрезентативности удружења у култури и о ближим условима и начину утврђивања и 



престанка статуса репрезентативног удружења у култури, Службени гласник Републике 
Србије бр. 21/2013 
 
Правилник о ближим условима и начину коришћења старе и ретке библиотечке грађе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 22/2013 
 
Правилник о мерама техничке заштите старе и ретке библиотечке грађе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 22/2013 
 
Правилник о садржини и начину вођења регистара категорисане старе и ретке библиотечке 
грађе, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2013 
 
Правилник о ближим условима за стицање виших стручних знања у библиотечко-
информационој делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2013 
 
Правилник о националној категоризацији спортова, Службени гласник Републике Србије бр. 
25/2013 
 
Правилник о националној категоризацији спортских стручњака, Службени гласник 
Републике Србије бр. 25/2013 
 
Правилник о измени Правилника о спортским гранама од посебног значаја за Републику 
Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2013 
 
Правилник о измени Правилника о националним гранским спортским савезима преко којих 
се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 25/2013 
 
Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих 
програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Службени 
гласник Републике Србије бр. 26/2013 
 
Правилник о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења, 
Службени гласник Републике Србије бр. 28/2013 
 
Стратегија развоја и подршке индустрији информационих технологија, Службени гласник 
Републике Србије бр. 25/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о утврђивању Програма општег стручног усавршавања запослених у покрајинским 
органима у 2013. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2013 
 
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, управу 
и националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 
основног и средњег образовања и области ученичког стандарда, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 7/2013  
 
 
 
 
 



РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у јануару 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2013 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у фебруару 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2013 
 
Индекси потрошачких цена за јануар 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
18/2013 
 
Индекси потрошачких цена за фебруар 2013. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 23/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ повећања потрошачких цена у јануару 2013. године, Службени лист града Београда бр. 
5/2013 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2013. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

     1. АЛО +  
2. БЛИЦ + + 
3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
4. ВРЕМЕ +  
5. ДАНАС +  
6. КУРИР +  
7. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије + + 
8. НЕДЕЉНИК +                + 
9. НИН +                + 
10. ПОЛИТИКА + + 

 
 
 

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. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 
друштва Србије 

+  

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист 
 за књижевност и друштвена питања 

+  

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА +  
4. PC PRESS +  
5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену 

прописа 
+  

6. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 
праксу финансија 

+  

 
 
 
                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА +  
2. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  

ЗА СТАТИСТИКУ 
+  

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ  
ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

+  

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

+  

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД +  
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:  
 
 
 
 
 
 
                                СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књига 5, 1921. 
 
 
 
 
 
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 ПАРНИЧНОМ 
ПОСТУПКУ 
Невена Петрушић, Драгољуб Симоновић 
Београд: Службени гласник, 2011. 

+ + 
 

    
2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О УПРАВНИМ 

СПОРОВИМА: са судском праксом 
Зоран Р. Томић 
Београд: Службени гласник, 2012. 

+ 
 

    
3. ЉУДСКА ПРАВА И УСТАВНА 

ДЕМОКРАТИЈА: уставни судија између 
негативног и позитивног активизма 
Цирил Рибичич 
Београд: Службени гласник: Уставни суд 
Републике Србије, 2012.  

+ + 
 

    
4. КОЛЕКТИВНА ПРАВА И ПОЗИТИВНА 

ДИСКРИМИНАЦИЈА У 
УСТАВНОПРАВНОМ СИСТЕМУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Приредио: Миодраг А. Јовановић 
Београд: Правни факултет Универзитета: 
Службени гласник, 2009. 

+ 

 

+ 

    
5. НА БЕЛОМ ХЛЕБУ: смртна казна у 

Србији 1804–2002. 
Иван Јанковић 
Београд: Службени гласник: Clio, 2012. 

+ 
 

+ 

    
6. РЕФОРМА УПРАВЉАЊА У 

САВРЕМЕНОЈ ДРЖАВИ: развојни и 
демократски потенцијали 
децентрализоване државе 
Веран Станчетић 
Београд: Службени гласник, 2012. 

+ + 

    
7. О ЈЕМСТВИМА НЕЗАВИСНОСТИ 

УСТАВНИХ СУДОВА: са посебним 
освртом на Уставни суд Србије 
Боса М. Ненадић 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
 

+ 

 
 

+ 

    
8. УМЕЋЕ УЖИВАЊА 

Жилијен Офре де Ламетри 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 

 
 



 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 А. венац 1 

 
9. ПИСМО ВРХОВНОЈ ВЛАСТИ И ДРУГИ 

КРАЋИ СПИСИ 
Михаил Афанасијевич Булгаков 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 

 

    
10. ЗА КИМ ЗВОНО ЗВОНИ: медитације у 

кризним тренуцима са разјашњењима и 
молитвама 
Џон Дон 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
 

+ 
 

 

    
11. СНОВИ 

Франц Кафка 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 

 

    
12. ФИЛОЗОФСКИ ТЕСТАМЕНТ 

Феликс Равесон 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 

 

    
13. О САМОУБИСТВУ И БЕСМРТНОСТИ 

ДУШЕ 
Дејвид Хјум 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 

 

    
14. НАПУЉСКИ ГУШТЕР 

Александар Дима, ст. 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 

 

    
15. СПИСИ О МИЛОСТИ: расправа о 

љубавним страстима 
Паскал Блез 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 

 

    
16. МОЋ НОВЦА: новац и моћ у савременом 

свету 1700–2000. 
Најл Фергусон 
Београд: Службени гласник, 2012. 

+ 
 

    
17. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ 

ПРИВРЕДНОГ РАСТА  
Борис Беговић 
Београд: Службени гласник: Центар за 
либерално-демократске студије, 2011. 

 
 

+ 

 

    
18. ЗА СУД ИСТОРИЈЕ: о Стаљину и 

стаљинизму 
Рој Медведев 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 

 



Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 А. венац 1 

 
19. СТОПЕ У ПЕСКУ 

Борислав Пекић 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 

 

    
20. ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ: рјечник 

књижевног називља 
Миливој Солар 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД  ФЕБРУАР – МАРТ  2013. ГОДИНЕ 
 
 

1. ЗАТОЧЕНИК НЕБЕСА 
Карлос Руис Сафон 
Београд: Чаробна књига, 2012. 

 

   
2. САСВИМ СКРОМНИ ДАРОВИ 

Угљеша Шајтинац 
Београд: Архипелаг, 2012. 

 

   
3. СЕДАМ ГОДИНА КАСНИЈЕ 

Гијом Мусо 
Београд: Алнари, 2012. 

 

   
4. СРЕЋНИЈА НЕГО ИКАДА 

Мена Ван Праг 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 

   
5. СВЕТЛО ИЗМЕЂУ ОКЕАНА 

М. Л. Стедман 
Београд: Лагуна, 2012. 

 

   
6. ЛУД ЗА ТОБОМ 

Џенифер Круси 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 

   
7. НАЈЛЕПШЕ МЕСТО НА СВЕТУ ЈЕ ОВДЕ 

Франсеск Миљарес 
Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 

   
8. КОНСТАНТИНОВО РАСКРШЋЕ 

Дејан Стојиљковић 
Београд: Лагуна, 2009. 

 

   
9. ALL INCLUSIVE 

Љубица Арсић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 

   
10. КАД СВАНЕ, РАЗЛАЗ 

Гордана Ћирјанић 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
 

  
  
  
 

 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
 
1. Vladislav Bajac: GASTRONOMADSKE PRIČE / Beograd: Arhipelag, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.knjizare-vulkan.rs/GASTRONOMADSKE-PRICE-14394
 
Nova knjiga Vladislava Bajca ispunjena je neobičnim junacima i savremenicima, proživljenim 
događajima i najređim otkrićima. Pisane u proteklih nekoliko godina, nove priče Vladislava Bajca 
oličavaju uzbudljivu nomadsku potragu za novim iskustvima, kulturama i prostorima. Priče u ovoj 
knjizi odigravaju se u Italiji, Slovačkoj, Kini, Islandu, Francuskoj, Egiptu, Nemačkoj, Švedskoj, ali 
i u Beogradu. Priče objedinjene u jednu celinu zajedničkom tačkom gledišta pripovedača, modernog 
nomada koji u doživljenom vremenu i konkretnom prostoru promišlja i osmišljava male i velike 
istine vlastite egzistencije. Gastronomadske priče preispituju stvarnost, donose oživljene scene i 
prizore iz gradova i prostora kroz koje čitaoce vodi ova pripovedačka avantura, ali nas vode i od 
autobiografskog kazivanja do neobičnih biografija i sa Istoka i sa Zapada. U Gastronomadskim 
pričama hrana ima ili glavnu ili jednu od najvažnijih uloga. Hrana je u ovim pričama izraz 
svakodnevice, ali i magije, kulture i obreda. Ovo je neskrivena pohvala intimi, privatnosti i ličnim 
fascinacijama. 
 
 
 
2. Vladislav Bajac: KNJIGA O BAMBUSU /  Beograd: Arhipelag, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/knjiga-o-bambusu/
 
U središtu romana Knjiga o bambusu nalaze se Istok, zen, budizam kakve nismo poznavali. 
Nesvakidašnje uzbudljiv, sabran i promišljen susret s kulturom, tradicijom i svakodnevicom Istoka. 
Bajac u romanu Knjiga o bambusu pripoveda o tragovima kulture i istorije u svakodnevnom 
iskustvu, o neobičnim junacima u čijim se životima otkrivaju priče vanredne uzbudljivosti, lepote i 
životne mudrosti. 
 
Knjiga je objavljena na nekoliko svetskih jezika. 
 
Roman je samo u Francuskoj doživeo dva izdanja. 
 
 
 
3. Priredili David Albahari i Srđan Tešin: STAROST / Beograd: Arhipelag, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/starost/ 
 
Tematska antologija savremene srpske priče koju su priredili David Albahari i Srđan V. Tešin. 
 
Priređivači su pozvali dvadeset jednog savremenog pisca da napišu priču o starosti i o tome kako 
oni starost vide. Odgovarajući na temu ove antologije, pozvani pisci, pri čemu je reč o piscima 
sasvim različitih poetika i sasvim različitih generacija, počev od najmlađih, napisali su zanimljive, 
uzbudljive, vesele, mudre i provokativne priče o starosti. 
 
U antologiji Starost objavljene su priče Jovice Aćina, Slobodana Tišme, Milice Mićić Dimovske, 
Žarka Radakovića, Davida Albaharija, Svetislava Basare, Ljubice Arsić, Mihajla Pantića, Jelene 

http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?SID=INTERLIBER%5e45743970-2012-10-29-4-52&ISBN=9788686653499&ml=b
http://www.knjizare-vulkan.rs/GASTRONOMADSKE-PRICE-14394
http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?SID=INTERLIBER%5e45743970-2012-10-29-4-52&ISBN=9788686653499&ml=b
http://www.arhipelag.rs/knjige/knjiga-o-bambusu/
http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?SID=INTERLIBER%5e45743970-2012-10-29-4-52&ISBN=9788686653499&ml=b


Lengold, Milete Prodanovića, Zorana Ćirića, Veselina Markovića, Mirka Demića, Ildiko Lovaš, 
Srđana V. Tešina, Uglješe Šajtinca, Saše Ilića, Borivoja Adaševića, Enesa Halilovića, Andrije 
Matića i Miće Vujičića. 
 
– Naš projekt Starost zamišljen je kao pokušaj pružanja odgovora na niz pitanja koja se neumitno 
nameću kada je reč o ovoj temi: Šta nam znači starost? Šta očekujemo od starosti? Kada se doista 
postaje star? Strah od starosti? Žaljenje za mladošću? Sukob star-mlad? Najlepše godine naših 
života? Starost kao radost ili tugovanje? Odupiranje starosti? I posebno: Kada pisac postaje star? 
Pozvali smo još dvadesetak pisaca da nam se pridruže u potrazi za odgovorima, a knjiga koju 
čitalac drži u rukama donosi odgovore dvadeset jednog autora. Iako pripadaju raznim starosnim 
grupama i njihovi odgovori – napisani u obliku priča ili eseja – pokazuju da ih tema starosti duboko 
inspiriše, pogotovo kada se prikazuje i razrešava pričom o ljubavi ili smrti. U svakom slučaju, bez 
obzira na to kako su ovi tekstovi izloženi pažnji čitalaca, oni potvrđuju izuzetnu pripovedačku 
umešnost mladih i mlađih naraštaja u današnjoj srpskoj prozi. Čitalačka znatiželja i 
zainteresovanost za savremenu srpsku prozu biće tako višestruko nagrađena čitanjem ovog izbora – 
kažu David Albahari i Srđan V. Tešin u predgovoru knjizi Starost. 
 



 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
Skenirano: časopis Gerontološkog društva Srbije „Gerontologija“, 2/2012 
 
 
 
 
 
 



4. Sajmon Baron-Koen: PSIHOLOGIJA ZLA / Beograd: CLIO, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.clio.rs/knjige.php?id=556
 
Sajmon Baron-Koen, ekspert za autizam i razvojnu psihopatologiju, uvek je želeo da izoluje i 
razume faktore koji nagone ljude da postupaju sa drugima kao sa objektima (stvarima). Ova knjiga 
nudi radikalan preokret – ona pomera fokus sa zla na empatiju. 
 
Autor tvrdi da, za razliku od zla, empatija ima odgovore.  U Psihologiji zla empatija se stavlja pod 
mikroskop i iznosi se sasvim nova ideja – da se svi nalazimo u spektru empatije i da svako poseduje 
izvestan stepen empatije. Autor drži da empatija nije „nešto“ što se uči, već da posedujemo i „gen 
empatije“ i postavlja pitanje da li je nedostatak empatije uvek negativan. 
 
Psihologija zla  daje drugačiji odgovor na pitanje šta navodi čoveka na negativan put i izaziva 
čitaoca da zameni ideju o zlu sa idejom o opadanju empatije. 
 
Pošto je dovelo okrutnost u oblast nauke, ovo putovanje ljudskom prirodom nas napokon odvodi od 
zla. 
 

Dr. Helena Kronin, direktor Centra za filozofiju prirodnih i društvenih nauka 
  
 
Fascinantno... hrabro. 

Sandej Tajms 
  
Atraktivno humano... Fascinantne informacije o stepenovanju empatije i stanju naših umova. 

 
Fajnenšel Tajms 

 
Laka za čitanje i puna anegdota. Autor s elanom predstavlja istraživanja o umu (mozgu). 

 
Ketlin Tejlor, Sajens fokus 

 
Iz sadržaja 
 
1. Objašnjavanje „zla” i ljudske surovosti 
2. Normalna raspodela mehanizama za empatičnost 
3. Kad je nulti stepen empatije negativan 
4. Kad je nulti stepen empatije pozitivan 
5. Gen za empatiju 
6. Razmišljanja o ljudskoj surovosti 
 
Dodatak 1: Koeficijent empatičnosti (EQ) 
 
Dodatak 2: Kako uočiti negativni tip nultog stepena empatičnosti 
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5. Karlos Ruis Safon: ZATOČENIK NEBESA / Beograd: Čarobna knjiga, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.carobnaknjiga.com/a22131b8-d1b9-47e5-ae0a-e45f311345cf/Zatocenik-Nebesa.aspx 
 
Jednog prohladnog decembarskog jutra 1957, u knjižaru „Sempere i sinovi“ ušao je tajanstveni 
čovek zlokobnog izgleda, kupio primerak Grofa Monte Krista i u njemu ostavio neobičnu poruku za 
Fermina Romera de Toresa. Danijel Sempere, uznemiren pojavom tog neznanca, počinje da 
istražuje kakve niti povezuju njega i njegovog najboljeg prijatelja. Pred njim se razotkriva jedno 
mračno razdoblje Ferminove prošlosti i njegova veza s Davidom Martinom, neobičnim piscem čija 
se životna sudbina preplitala s Danijelovom a da ovaj toga nije ni bio svestan. Otkrivajući detalje te 
priče, Danijel će doći do zastrašujućeg saznanja o prošlosti svoje porodice, koje će ga uzdrmati i 
zauvek promeniti kao čoveka. 
 
Zatočenik Nebesa pripada ciklusu o Groblju zaboravljenih knjiga, koji zasad sačinjavaju još i Senka 
vetra i Igra anđela, dve knjige koje spadaju u najčitanije i najcenjenije knjige savremene španske 
proze. Romani ovog ciklusa međusobno su povezani likovima i sižejnim nitima, ali svaki od njih 
nudi i završenu nezavisnu priču. 
 
Zatočenik Nebesa hronološki se odvija nakon Senke vetra, ali bavi se i događajima koji su se 
odigrali ranije, bacajući novo svetlo na zaplet i likove iz prethodna dva romana. 
 
„Karlos Ruios Safon je ponovo otkrio šta znači biti veliki pisac. Njegova vizionarska veština 
pripovedanja priča već je žanr za sebe.“ 
 

USA Today 
 
„Njegova inicijativa je smela, ozbiljna i silovita; njegovo rukovanje žalosnom španskom istorijom 
20. veka vrsno je kao njegova književna veština. Ništa od toga nije baština samo jednog grada, nego 
celog sveta.“ 

 
The Times

 
 
 
6. Ratko Božović: MOJE SIMPATIJE / Beograd: Čigoja štampa, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Nalicje-politicke-stvarnosti.lt.html
 
Zna se da onaj ko nije došao u sukob sa učmalom i konzervativnom sredinom, nije se ni rodio kao 
kreativna ličnost. Prestupnici ne bi pevali u horu ni zbog moranja ni zbog dosade. U knjizi „Moje 
simpatije”, koju je objavila „Čigoja štampa” iz Beograda, kaže Ratko Božović, nisu se našli samo 
prestupnici, iako oni preovladavaju, nego i stvaraoci koje je u svom kompjuteru označio kao svoje 
simpatije. U knjizi je više od pedeset portreta: Milovan Đilas, Predrag Koraksić Koraks, Danilo Kiš, 
Dragan Kolundžija, Ostoja Balkanski, Slobodanka Rakić Šefer, Cvetko Lainović, Jelena Šantić... 
Milovan Đilas, ističe Božović, vratio se u javni život krajem osamdesetih i početkom devedesetih 
godina, pre svega, svojim knjigama, ali i mnogobrojnim monografijama o njegovom burnom životu 
i njegovim delima, koja su objavljivana, pretežno, u svetu. Kada je umro, 20. aprila 1995. godine, 
tom događaju nije posvećena velika pažnja. I dok je kod nas njegova smrt gotovo prećutana, najveći 
američki i evropski listovi odlazak Đilasa doživljavaju kao veliki gubitak i za Evropu i za ceo svet. 
O Đilasu pišu „Njujork tajms”, „Vašington post”, „Indepedent”, „Gardijan”, „Mond”, „Soar”... 
Božović zaključuje: „Tako je, eto, otišao veliki buntovnik. I neistomišljenik. A neistomišljenicima 
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se, izgleda, ovde nikada ne prašta. Tamo gde je sporna etika i estetika života, tamo je sporna i etika 
i estetika smrti. A to bi trebalo da ide zajedno.” 
Najlucidnije i najbritkije političke komentare, primećuje Božović, obznanio je, u svojim 
karikaturama, Predrag Koraksić Koraks. On je hroničar sveopšte posrnulosti naše političke 
zajednice. U njoj je sve izokrenuto naopačke, a javnost je oblikovana lažnim ogledalima. U središtu 
njegovog vidnog polja našle su se političke ličnosti, politička čudotvorstva i politika kao pozorište 
surovosti i zločina. Njega, prevashodno, interesuje naličje političke stvarnosti. 
Kada je reč o Danilu Kišu, kao majstoru književnog zanata i kao nadmoćnoj književnoj pojavi, 
teško je sa sigurnošću tvrditi gde je bio najsuperiorniji: kao romansijer i pripovedač, esejista i 
prevodilac, ili teoretičar i polemičar. Baz preterivanja se može reći da je sve radio briljantno. Svuda 
je trijumfovalo njegovo lirsko majstorstvo... Kao pisac od velikog talenta i nemerljivog znanja, Kiš 
je u „Času anatomije”, tvrdi Božović, uspeo da dostigne punu saglasnost između svojih teorijskih 
stanovišta o literaturi i vlastitog književnog umeća. 
Od svojih prvih pesama, Dragan Kolundžija poeziju obznanjuje kao fantastično biće koje seže do 
snažno doživljene realnosti i do svojih iracionalnih dubina, do nesvesnih poriva. Njegova poezija je 
oznakovljena. To je naročito prepoznatljivo u ostvarenom nastojanju da približi individualnu i 
kolektivnu dramu, pa čak i da ih sjedini. 
Za razliku od mnogih naših kulturnjaka, koje je ophrvala apatija, jer su se umorili pre nego što su 
istrčali krug svojih želja, Ostoja Balkanski je dovršio najduža svoja putovanja snagom olimpijca. 
Stoga, on mora biti zapamćen svuda gde postoji kultura pamćenja. Slobodanka Rakić Šefer naslanja 
se na prošlost likovnog iskustva i njime se podstiče. Njoj su poznata i klasična i moderna dela 
likovne umetnosti, ali to je, izgleda, samo inspiriše da im pridoda svoje likovne čarolije. 
Bela boja i linija koja je prati nije samo svođenje slike na njenu suštinu, već i njeno dotadašnje 
prekoračenje. Kad je Cvetko Lainović uobličio svoju estetiku bele boje, ostala je zapamćena i 
njegova misao: „Bela boja je najkraće rastojanje između mene i tebe”. Od čina slikanja i crtanja, 
Lainović je pravio istinski ritual, u kojem je izgledalo kao da je čarobnjak, ali i izvršilac „naloga”, 
koji ne dolazi od njega samog. Crtajući munjevito, Lainović se okretao ka nebu, prizivao Boga, 
krstio se. Imao se utisak da je u njemu bila skoncentrisana neverovatna energija, fokusirana prema 
licu koje je lovio, koje je uzimao pod svoje. 
Jelena Šantić, naglašava Božović, bila je ikona otpora i heroina građanske neposlušnosti. Ako se 
neko, svim svojim bićem, zalagao za prisustvo glasa razuma i glas savesti u vremenima sumorne 
krize, apsurde istorije i politike rata, onda je to bila baš ona. Niko kao ona, niko koliko ona. To nije 
bilo neočekivano za one koji su je poznavali, koji su joj bili bliski. 
Toplo, s puno ljubavi, Ratko Božović pisao je i o Đuru Šušnjiću, Esadu Ćimiću, Radomiru 
Konstantinoviću, Nikoli Miloševiću, Živojinu Pavloviću i mnogim drugim svojim simpatijama. 
 

Zoran Radisavljević 
 
 
 
7. Priredio Ratko Božović: ŠAPA U RUCI / Beograd: Čigoja štampa, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.politika.rs/rubrike/kultura-i-zabava/Nova-knjiga-iz-serijala-o-psima-
Ratka-Bozovica.sr.html
 
Кућни љубимци могу да буду најнеочекиваније врсте животиња, али и даље су пси и мачке 
на првом месту и о њима су написане читаве библиотеке, али то не умањује популарност 
серијала проф. др Ратка Божовића о искуствима „кучкара” у коме је сада објављен четврти 
наслов „Шапа у руци”. 
 
Серијал је покренула туга познатог професора социологије културе и аутора тридесетак 
књига Божовића за угинулим псићем малтезером Бонијем коме је посветио прву књигу а 
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онда се досетио да би могао да прикупи текстове својих пријатеља и познаника посвећене 
њиховим кућним љубимцима. 
 
Тако је настала, пре три године, књига „Пси и њихови пријатељи”, коју је Божовић приредио 
а међу онима који су се одазвали позиву била су и тако звучна књижевна имена као што су 
академик Душан Ковачевић, писци Давид Албахари, Вук Драшковић, Филип Давид, Биљана 
Србљановић... 
 
Следила је књига „Пријатељи” (2010) у којој је нагласак био на пријатељству између човека 
и пса а аутори текстова су, између осталих, Горан Паскаљевић, Александра Ковач, Петар 
Лаловић... 
 
Трећа књига је, како признање аутор, настала делимично под притиском кучкара који се нису 
нашли у две претходне па се 2011 појавила „О псима и људима”. 
 
Актуелна је настала са истом амбицијом да пренесе инспиративна сведочења кучкара. 
 
Божовић не крије да му се чини да је тема човека и пса вечна и никада неће бити 
незанимљива барем оној армији оданих пријатеља паса. 
 
Издавач овог серијала, иначе „мачкар” који разуме свакога који је дубоко везан за свог 
кућног љубимца, Жарко Чигоја каже да су све књиге овог серијала бестселери али и да нису 
он никада не би могао да одбије да објави Божовићеве књиге овог серијала јер зраче 
искреном оданошћу, међусобном љубављу између племенитих, паметних и верних паса, и 
човека. 
 
Њега фасцинира што у свим исповестима које се налазе у књизи у центру није више човек 
већ пас. 
 
У овој књизи текстове су писали новинари, уметници свих опредељења, професори и 
припадници других професија а критеријум је био да имају шта да кажу и умеју да то кажу, 
било да је прича смешна, тужна, драматична, сентиментална, субјективна, или само топла, 
људска, пардон псећа. 
 
 
 
8. Borislav Pekić: KAKO UPOKOJITI VAMPIRA / Beograd: Laguna, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.laguna.rs/n1919_knjiga_kako_upokojiti_vampira_laguna.html
 
Postoje li velike ideje zbog kojih vredi ubijati? 
 
Nijedan život nije tako mali i beznačajan da se ubica kasnije ne bi kajao zbog njega... 
 
„Treba gledati pravo. Jer da se htelo gledati iza sebe, dobili bismo oči na potiljku. Treba ljubiti 
zemlju dece svoje, a ne dedova svojih. Jer čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo nego kuda 
idemo.“ 

Borislav Pekić 
Dr Konrad Rutkowski, nakon posete jednom dalmatinskom gradiću, pokušava da opravda svoje 
postupke kada je, kao SS-oficir za vreme II svetskog rata, poslao jednog nevinog gradskog 
činovnika na vešala i na smrt pretukao jednog zatvorenika. Posle dvadeset i dve godine proganjaju 
ga aveti prošlosti i on u pismima pokušava da istraži korene zla u sebi i oko sebe i pronađe onu 
tanku granicu preko koje čovek prelazi u nečoveka. 
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Nemir u kome se prošlost vraća kao vampir ispisuje unutrašnju dramu Rutkowskog, i kroz 
neverovatan zaplet ideja od Platona do Wittgensteina, pokreće uvek aktuelno pitanje o ličnoj i 
kolektivnoj krivici, ličnom i kolektiv nom odnosu prema „istorijskoj istini“, koja predstavlja 
vampira koga on želi da ućutka. 
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