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шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим 
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72/2011, нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором, 
Службени гласник Републике Србије бр. 49/2013 
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став 2. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, Службени 
гласник Републике Србије бр. 111/09, у делу који гласи: „изјављеним пре 
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Републике Србије бр. 53/2013  
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Закључак Владе којим се усвајају обрасци за попуњавање инструмената за 
усклађивање прописа Републике Србије са прописима Европске уније – Изјаве 
о усклађености и Табеле усклађености прописа, који су саставни део овог 
Закључка, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 



Закључак Владе о утврђивању Акционог плана за спровођење Стратегије за 
унапређивање положаја Рома у Републици Србији за период до 1. јануара 2015. 
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Европској унији, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 7/2013 
 
Сажетак Посебног извештаја о дискриминацији особа са инвалидитетом у 
Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2013 
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ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
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односу на порезе на доходак, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 7/2013 
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rostochiensis (Wollenweber) Behrens, као и о мерама које се предузимају у 
случају појаве тих штетних организама, Службени гласник Републике Србије 
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поступку легализације и о условима и начину легализације објеката, Службени 
гласник Републике Србије бр. 26/2011, није у сагласности са Уставом, 
Службени гласник Републике Србије бр. 50/2013 
 
Одлука о распореду средстава у оквиру Мере подршке развоју регионалне 
инфраструктуре, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о распореду средстава у оквиру Мере подршке развоју инфраструктуре 
у месним заједницама, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 



Одлука о распореду средстава у оквиру Мере подршке инвестицијама кроз 
реализацију инфраструктурних пројеката, Службени гласник Републике Србије 
бр. 51/2013 
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осигурање за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за издавање уџбеника и 
наставних средстава са Законом о јавним предузећима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 52/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за регион 
Војводине, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за регион 
Шумадије и Западне Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за регион 
Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за регион 
Јужне и Источне Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о распореду средстава у оквиру Мере подршке развоју 
регионалне инфраструктуре, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2013 
 
Одлука о образовању Савета за утврђивање предлога мера ради несметаног 
финансирања изградње и реконструкције, одржавања и заштите јавних путева, 
Службени гласник Републике Србије бр. 54/2013 
 
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ 
Београд са Законом о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије 
бр. 54/2013 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 20. 
став 12. у делу који гласи: „и сматра се да је достављено странкама у поступку 
даном објављивања“ и члана 20. став 13. у делу који гласи „односно 
објављивања у Службеном гласнику Републике Србије“ Закона о 
експропријацији, Службени гласник Републике Србије бр. 53/95, 23/01 и 20/09, 
нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором, 
Службени гласник Републике Србије бр. 52/2013 



Правилник о изменама и допунама Правилника о информативној пореској 
пријави, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2013 
 
Правилник о коначном усклађивању месечног новчаног примања, додатка за 
негу и новчане накнаде за време професионалне рехабилитације за 2012. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2013 
 
Правилник о подстицајима за унапређење руралне економије кроз увођење и 
сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и 
производа са ознаком географског порекла, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2013 
 
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на 
регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника 
и животиња, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2013 
 
Правилник о коришћењу подстицаја за производњу садног материјала, 
сертификацију и клонску селекцију, Службени гласник Републике Србије бр. 
48/2013 
 
Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за 
унапређење конкурентности и достизања стандарда квалитета кроз подршку 
унапређења квалитета вина и ракије, Службени гласник Републике Србије бр. 
48/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Службени 
гласник Републике Србије бр. 48/2013 
 
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. 48/2013 
 
Правилник о начину и периодичности провере техничке исправности 
инструмената и опреме из државног метеоролошког и хидролошког 
осматрачког система, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2013 
 
Правилник о начину и критеријумима расподеле дела средстава из наменских 
примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а 
користе за финансирање локалне самоуправе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 54/2013 
 
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. 
54/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о утврђивању трошкова за издавање 
дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга, Службени 
гласник Републике Србије бр. 54/2013 
 
Правилник о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља 
полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о 
местима која испуњавају прописане услове, Службени гласник Републике 
Србије бр. 55/2013 
 
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним 
документима, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2013 
 
Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу у 
привредном друштву „Југословенско речно бродарство“ а.д. Београд, у корист 
Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2013 
 
Решење Уставног суда Републике Србије којим се покреће поступак за 
утврђивање неуставности одредаба члана 103. став 1. и члана 105. и 106. Закона 
о планирању и изградњи, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2009, 
Службени гласник Републике Србије бр. 54/2013 
 
Упутство о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу 
добара у поступцима јавних набавки, Службени гласник Републике Србије бр. 
48/2013 
 
Упутство о условима, начину и поступку издавања уверења и оверавању 
исправа које прате робу при извозу или увозу, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2013 
 
Закључак Владе о усвајању Националног акционог плана за коришћење 
обновљивих извора енергије Републике Србије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 53/2013  
 
Методологија за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 52/2013 
 
Исправка Уредбе о измени и допунама Уредбе о планирању и врсти роба и 
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке, Службени гласник 
Републике Србије бр. 51/2013 
 
 
 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
19/2013 
 
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о задужењу 
Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте 
у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2013 
 
Одлука о Књизи графичких стандарда Аутономне Покрајине Војводине, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2013 
 
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења службених возила, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2013 
 
Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 22/2013 
 
Одлука о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана 
Аутономне Покрајине Војводине за период 2013–2017. године, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
22/2013 
 
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава буџетског фонда – за 
заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2013. годину, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука  о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава 
буџета града Београда у 2014. и 2015. години, Службени лист града Београда 
бр. 23/2013 
 
Одлука о допуни Одлуке о комуналној полицији,  Службени лист града 
Београда бр. 23/2013 
 



Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Београда за 2013. годину, Службени лист града Београда 
бр. 16/2013 
 
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“, Службени 
лист града Београда бр. 21/2013 
 
Исправка Плана места за постављање пловила на делу обале и водног простора 
на територији града Београда (I фаза), Службени лист града Београда бр. 
16/2013 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
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. 55/2013 
 
Правилник о условима за обављање послова поступка биомедицински 
потпомогнутог оплођења, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Решење Уставног суда Републике Србије којим се покреће поступак за 
утврђивање неуставности одредаба члана 142. став 4. и члана 146. став 4. и 5. 
Закона о здравственом осигурању, Службени гласник Републике Србије бр. 
107/05, 109/05, 30/10, 57/2011, 110/12 и 119/12, Службени гласник Републике 
Србије бр. 55/2013 
 
Упутство о поступку подношења јединствене пријаве на обавезно социјално 
осигурање у електронском обику и издавању потврде о пријему, Службени 
гласник Републике Србије бр. 53/2013  
 
Закључак Републичког фонда за здравствено осигурање о усвајању 
Информације о обавезном садржају сајта здравствене установе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 52/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Решење о утврђивању Програма раног откривања и праћења промена функције 
срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне Покрајине 
Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2013 
  
 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о основном образовању и васпитању, Службени гласник Републике 
Србије бр. 55/2013 
 
Закон о средњем образовању и васпитању, Службени гласник Републике Србије 
бр. 55/2013 
 
Закон о образовању одраслих, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и 
васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду, 
Службени гласник Републике Србије бр. 55/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о иновационој делатности, Службени 
гласник Републике Србије бр. 55/2013 
 
Одлука о утврђивању зграде „Социјалног“ у Панчеву за споменик културе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о утврђивању куће у Улици Жарка Зрењанина број 106А (Објекат 1) у 
Панчеву за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о утврђивању виле Лазића и Митровића у Београду за споменик 
културе, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о утврђивању куће Невене Заборски у Београду за споменик културе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о утврђивању Пинове виле у Зрењанину за споменик културе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о утврђивању Елекове виле у Зрењанину за споменик културе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о утврђивању виле глумице Марице Поповић у Београду за споменик 
културе, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 



Одлука о утврђивању зграде Министарства социјалне политике и народног 
здравља у Београду за споменик културе, Службени гласник Републике Србије 
бр. 51/2013 
 
Одлука о утврђивању зграде Водне заједнице у Земуну за споменик културе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о утврђивању старе зграде Пољопривредног факултета у Земуну за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о утврђивању комплекса Свиларе на реци Тамиш у Панчеву за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2013 
 
Одлука о изменама Стратегије стручног усавршавања државних службеника у 
Републици Србији за период 2011–2013. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 51/2013 
 
Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих, 
Службени гласник Републике Србије бр. 50/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и мерилима за 
додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности, 
научноистраживачки рад и финансирање центра изузетних вредности, 
Службени гласник Републике Србије бр. 52/2013 
 
Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских 
активности у јавним спортским објектима, Службени гласник Републике Србије 
бр. 55/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине за школску 2013/2014. годину, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2013 
 
Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за школску 2013/2014. годину, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о ученичким и студентским стипендијама, Службени лист града 
Београда бр. 23/2013 



РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама  и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом исплаћеним у мају 2013. године, Службени гласник Републике 
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          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 +                + 
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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                 +  
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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 
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3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  
ЗА СТАТИСТИКУ 

+  

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

+  

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД +  
6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  

ЗА СТАТИСТИКУ 
+  
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим 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 1, 1919. 
 
 
 
 
 
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 ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ 
Драгољуб Лазаревић 
Београд: Пословни биро, 2011. 

+ 
 
         
 

    
2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ 

ПОСТУПКУ: са судском праксом и 
регистром појмова 
Владимир Козар 
Београд: Пословни биро, 2011. 

 
 

+ 

 

    
3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊУ: са подзаконским актима и 
регистром појмова 
Драгољуб Лазаревић 
Београд: Пословни биро, 2011. 

+ 
 
 
                 

    
4. КАКВА ЕВРОПА? 

Лукас Цукалис 
Београд: Завод за уџбенике, 2012. 

 
+ 

 
           

    
5. РОМЕЈСКИ СВЕТ: кратка историја 

свакодневног живота у Византији 
Радивој Радић 
Београд: Завод за уџбенике, 2012. 

 
+ 
 

 

    
6. РАСПРАВА О ПОРЕКЛУ 

Драган Р. Симић 
Београд: Завод за уџбенике, 2012. 

+ 
 

    
7. СУЛЕЈМАН И РОКСЕЛАНА: путовање у 

историју 
Радован Самарџић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
+ 

 

    
8. СУЛЕЈМАН И РОКСЕЛАНА: на врхунцу 

Радован Самарџић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
+ 

 

    
9. СВАКО УМИРЕ САМ 

Ханс Фалада 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
 

+ 

 

    
10. СВЕТЛО ИЗМЕЂУ ОКЕАНА 

М. Л. Стедман 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
+ 

 

    
11. ТАЈНА ТОРИНСКОГ ПОКРОВА 

Сем Крајстер 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
+ 

 
 
 

    



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
12. ТРЕШЊЕ ОД ОЛОВА 

Александар Игњатовић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
+ 

 

    
13. У СЕНЦИ МОГА БРАТА 

Уве Тим 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
+ 

 

    
14. СВЕТИОНИК У ПАМПИ 

Летисија Вјешховски 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 
+ 

 

    
15. МЕКА ДУША ЈУГА 

Миља Лукић 
Београд: Evro-Giunti, 2012 

 
+ 

 

    
16. ГОСПОДИН САВРШЕНИ 

Шила О' Фланаган 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 
+ 

 

    
17. У ЉУСЦИ БАДЕМА 

Душица Милановић 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
18. УПРАЖЊЕНО МЕСТО 

Џоан Кетлин Роулинг 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
19. ДАЈМОНДХЕД 

Патрик Робинсон 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
20. ТРИ ЧИНА И ДВА ПОЛУВРЕМЕНА 

Ђорђо Фалети 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
21. ЂУЛИЈА 

Звева Казати Модињани 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
22. КАО ЗВЕЗДЕ ПАДАЛИЦЕ 

Звева Казати Модињани 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
23. ДЕЛИЋИ МОГА СРЦА 

Шинејд Моријарти 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 
+ 

 

    
24. ОСТРВО 

Викторија Хислоп 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  МАЈ – ЈУН 2013. ГОДИНЕ 

 
  
1. БЕЧУ НА ВЕРУ 

Никола Моравчевић 
Београд: Архипелаг, 2010. 

 

   
2. ДЕЦА ПОНОЋИ 

Салман Ружди 
Београд: Дерета, 2008. 

 

   
3. АЛХЕМИЧАР 

Паоло Коељо 
Београд: Paideia, 1997. 

 

   
4. АНАСТАЗИЈА 

Колин Фалконер 
Београд: Алнари, 2012. 

 

   
5.  ДУГЕ НОЋИ И ЦРВЕНЕ ЗАСТАВЕ 

Дејан Стојиљковић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 

   
6. ЉУБАВ У ВИТЕНБУРГУ 

Здравко Стојановић 
Београд: BOOK, 2011. 

 

   
7. АКО ЈЕ ЖИВОТ ИГРА, ОВО СУ ПРАВИЛА 

Чери Картер Скот 
Београд: Моно и Мањана, 2006. 

 

   
8. НЕСРЕЋА И СТВАРНЕ ПОТРЕБЕ 

Иванчица Ђерић 
Београд: Ренде, 2012. 

 

   
9. ИЗУЗЕТНА СТВОРЕЊА 

Трејси Шевалије 
Београд: Лагуна, 2009. 

 

   
10. ГОРДАНА МЕЂУ ВРБАМА 

Ана Ђокић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
 
1. Ivančica Đerić: NESREĆA I STVARNE POTREBE / Beograd: Rende, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=336
 
Početak rata 1992. godine zaustavlja karijeru mlade jugoslovenske crtačice stripa, Une. Njeno 
autorsko delo Kunta Kinte živi na Balkanu, dnevnik je jednog grada, generacije i vremena. 
 
Jedan bezazlen plakat pokreće lavinu događaja, koji svoje razrešenje dobijaju dvadeset godina 
kasnije, u Vankuveru. Pojavom mladog Erosa iz Tromuka, nezavršeni strip prošlosti opet se otvara, 
svi učesnici prošlih događanja, započetih u bosanskoj kasabi, izranjaju iz tuša prošlosti tražeći da 
budu objašnjeni, a groteskni balkanski strip rata okončan. 
 
Preko crtanog romana, kroz pripovest o raznolikim karakterima i sudbinama, uvučeni smo u vrtlog 
istorije i porodične nesreće, i tako bivamo vođeni od duhovitih do tragičnih događaja, od ljubavi do, 
njoj suviše bliske, izdaje. 
 
Ovo je knjiga koja se čita u jednom dahu. Slojevita, duhovita i na trenutke surova proza koja govori 
o tankoj liniji između života i stripa, Balkana i neoliberalnog Zapada, nesreće i stvarnih potreba. 
 
 
O autoru: 
 
Ivančica Ivana Ðerić rođena je 1969. u Sisku. Odrasla je u Prijedoru. Živela je u Otavi, Vankuveru i 
Torontu. Objavila je dvije zbirke pesama i četiri romana. Do saradnje sa kućom Rende, objavila je 
zbirku pesama Otvorenost (1991, Matica srpska), te roman Zemlja u zrnu kafe (2003, Zograf). 
Za Rende objavila zbirku pesama Sa moga prozora odličan je moj život (2009), te romane Bosanci 
trče počasni krug (2006), Priručnik za zločin (2008), i Nesreća i stvarne potrebe (2012). Bosanci su 
nominovani za Ninovu nagradu 2007. godine, a Nesreća i stvarne potrebe ušla je u najuži izbor za 
najbolji roman 2012. godine. Poezija Ivančice Đerić prevođena je na poljski i slovenački. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=336


Iz časopisa VREME, broj 1167, 16. maj 2013. 
 
 

 
 



Intervju: IVANČICA ĐERIĆ Ko živi u prošlosti, vazda u nju upada (Vule Žurić, NOVI 
MAGAZIN, 30.08.2012) 

 
 
KO ŽIVI U PROŠLOSTI, VAZDA U NJU UPADA
 
Exjugoslovensko-kanadska spisateljica, jedan od najneobičnijih autorskih glasova sa one strane 
okeana, Ivančica Đerić u razgovoru sa Vuletom Žurićem govori o svojim apatridno-izbegličkim 
životnim i literarnim iskustvima. 
 
Nije provereno da li je reč o crnohumornom vicu ili anegdoti, ali priča se da je pre nekoliko godina 
generacija sarajevskih gimnazijalca, koji su rođeni šezdesetih godina prošloga veka, jednu od 
okruglih godišnjica mature proslavila u Kanadi, a ne u gradu na Miljacki, jer se ispostavilo da 
većina preživelih „živi i radi“ na severnoameričkom kontinentu. Oni koji su pročitali makar jednu 
knjigu Ivančice Đerić, verovatno su pomislili da je zapravo reč o sadržaju njenog novog romana. Ne 
bi mnogo pogrešili, jer „Nesreća i stvarne potrebe“ (Rende, 2012) jeste roman koji se bavi onima 
koji su otišli iz raspadajuće Juge u cvetu svoje mladosti. Ivančica Đerić piše duboko iz svog 
apatridno-izbegličkog iskustva. Rođena je u Sisku, odrastala u Prijedoru, književnu karijeru je 
započela famozne 1991, da bi o vremenu pre i posle građanskog rata u Jugoslaviji nastavila da piše 
u Kanadi. Njen roman „Bosanci trče počasni krug“ skrenuo je pažnju na neobični autorski glas s 
one strane okeana. Potom je usledila knjiga poezije ,,Sa moga prozora, odličan je moj život“, kojom 
je Ivančica Đerić obezbedila mesto u srcima čitalaca i beležnicama kritičara. Svojim najnovijim 
romanom, exjugoslovensko-kanadska spisateljica nastavlja da provocira kopanjem po bolnim 
mestima naših nedavnih prošlosti. 
  
            Kako bi okarakterisala svoje pisanje pošto si otišla odavde? Ratna, postratna, 
emigrantska, izbeglička poezija i proza?
 
            Živim u Torontu, ali o sebi mislim kao o piscu a ne emigrantskom piscu. Karl Maj je pisao o 
Apačima, pa nije apački emigrantski pisac. Tematski, to je proza o prekonoćnom brisanju miliona 
ljudi iz telefonskih imenika i političkog diskursa. Iako ja mislim da je najvažnije da li je kvalitetna i 
čitljiva, a ne razmišljam mnogo o tim i u tim književno-teorijskim ladicama. Pisanje je za mene 
instinktivna, terapeutska, i eskapistička, a ne akademska stvar. Usrećuje me a to je najvažnije. Ako 
je nužno, eventualno bih to što sam napisala stavila u ladicu Odgovor na okolnosti. 
  
            Koliko se razlikuju reakcije čitalaca tamo i ovde? Da li, unutar jedne priče, zapravo 
uvek pišeš dva teksta?
 
            Pamtim jednu priču iz Politikinog Zabavnika. U nekoj, ne tako dalekoj budućnosti, zemlja 
će postati prenaseljena. Ljudi će se stoga podijeliti na ljetne i zimske. Elem, nekim slučajem, jedna 
se ljetna djevojka probudi zimi, i kako to biva u pričama, pokuša da svoj život nastavi u tim, 
potpuno oprečnim okolnostima. Suočava se dakako sa problemima, situacionim i svjetonazorskim, 
koje nije mogla ni zamisliti. Zimskim i ljetnim ljudima zajednički je prostor, ali ne i kontekst u 
kojem ga doživljavaju. Ako je tekst prostor, takva je i sudbina tekstova koje pišu pisci koji žive 
negdje drugdje. Prostor je isti, kontekst je oprečan. Iako mislim da je negdje drugdje danas mnogo 
elastičniji pojam nego što je to bilo prije ove eksplozije komunikacionih sredstava i mogućnosti. 
  
            U svojim romanima izgradila si grad koji si nazvala Tromuk. Koji je tvoj odnos prema 
tom gradu, je li on svojevrsni nusproizvod kolektivne noćne more?
 
            Tromuk, u svakom slučaju, nije nekretnina, nego pokretnina. Stvorila sam sebi grad kakav 
sam htjela jer su mi neke druge, koje sam znala, promijenili do neprepoznatljivosti. Za mene je taj 
grad veoma stvaran. 



             Najnovijim romanom uspešno se pridružuješ Albahariju i Tasiću, koji su se bavili 
životom jugoslovenskih emigranata u Kanadi. Da li je i njihov opus uticao na ovaj tvoj zaista 
osoben, tako direktan pristup temi?
            Nema pisca u vakuumu. Dakako da dijelimo kontekst (barem privremenog) življenja negdje 
drugdje. Ja zapravo obožavam da čitam domaću književnost i u njoj suštinski uživam. Što se 
temperamenta tiče, ili interesovanja, ili kreativne sudbine, to ne možete, a nije ni pristojno, 
pozajmiti. Suđeno vam je da sami udarate u svoju tastaturu. 
  
            S druge strane, moramo te uporediti i sa Dubravkom Ugrešić i Slavenkom Drakulić, 
koje su se takode bavile životom u postjugoslovenskoj emigraciji. Kakav je tvoj stav o 
ženskom pismu?
 
            Da mi to malo okrenemo. Šta je to na primjer muško pismo, i šta označava? Čime se, 
ukoliko postoji, bavi? Da li je (ne)kvalitetno zato što je muško ili sumnjivo zato što nije 
univerzalno? Da li je moguće da muško pismo nije univerzalno? Kako je to moguće? Da li je 
žensko pismo nešto što podrazumijeva nekakav poseban književno-teorijski pripovjedački pristup, 
nešto što sa sobom ne nosi pežorativan nego zanatski kontekst, i u tom slučaju, nije li logično da i 
muškarci, mogu pisati ženskim pismom? Ako je moguće, a solidnom upotrebom određene literarne 
tehnike sve je moguće, vraćamo se na početak, koji bi se morao podrazumijevati, a to je dobro ili 
loše odrađen spisateljski posao. Mislim da je, na inicijalnom nivou, priča o ženskom pismu 
posljedica nenaviknutosti na to da žene žele, dapače umiju da pišu bilo šta osim knjiga o kuhanju i 
heklanju. To se shvatanje mijenja, dobro je što se mijenja. 
  
Na jednom mjestu u romanu zaključuješ ,,da stvari imaju svoju upotrebnu i vremeplovnu 
vrijednost“.
 
            To je najvjerovatnije najrasprostranjeniji način putovanja kroz vrijeme. Uđite u kuću u kojoj 
se trideset godina nije ništa promijenilo, a takvih je po Balkanu na svakom koraku. Stari tepisi, teški 
regali. To je cinični dar siromašnim narodima, ta vremeplovna kvaliteta njihovih domova, iziđu na 
ulicu u dvadeset prvi a vrate se u kuću u protekli vijek. I to rađa gorčinu. Sa druge strane, nekome 
ko, kao junakinja moga romana živi daleko i udobno, to je stanje nostalgičan luksuz, omogućava 
mu da se bez napora vrati u mladost. U oba slučaja, od toga puca srce. 
  
            Pri kraju knjige, na vrhuncu apsurdne drame, tromučki zet, inače Švajcarac, kaže da 
mu je dosta priče o fucking Yugoslavia. Nama, očito, te priče nije dosta, ni za pričanje, ni za 
slušanje.
 
            Pa, nisam sigurna. Tu ja osjećam jednu čudnu dvojnost, em rat nikog ne zanima, i uopšte ga 
nije bilo, o čemu sam jednom napisala pjesmu Rat je fenomen Troje, em je sve uslovljeno stavom o 
tom ratu. Određeno, dakle, pitanjima starijim i od bjelanca i od žumanca i od kokoške. Na primjer, 
ko je prvi počeo, ko je naš, ko je njihov, koliko naš ili njihov, u smislu čista krv duga ljubav, i tako 
do dolaska s Karpata. Ukoliko smo uopšte svi odatle došli. Mats, Švajcarac iz moga romana, u priču 
o Jugoslaviji uvučen je sasvim slučajno, pa pošto je u njoj prolaznik i pošto je nezainteresovan za 
njen ishod, može mnogo zdravije da je sagleda od svoje tromučke supruge. Ko živi u prošlosti, 
vazda u nju upada. Tako da je Balkan zaista jedna vremeplovna mašina, i čini se kao da neko zao, 
kao u nekom stripu, kao u mom romanu, manipuliše tom mašinom. A da bi se to manipulisanje 
vremenom, i ta krađa stvarnosti završili, potrebno je veoma malo. Hljeb, samokritičnost i kultura 
nenasilja. 
  
            Otac glavne junakinje pred kraj priče zaključuje da smo mi ovde vrlo zadovoljni, da 
smo na dobrom putu, jer se iskreno mrzimo.
 



            To je jedno pragmatično-optimistično mišljenje. Nakon apsolutne mržnje vrlo je vjerovatno 
da će uslijediti apsolutna spoznaja njene apsolutne beskorisnosti.  
 
 
2. Goran Vojnović: JUGOSLAVIJA MOJA DEŽELA / Beograd: Rende, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=359
 
Tridesetogodišnji Vladan Borojević, dete iz mešovitog srpsko-slovenačkog braka, istraživanjem 
preko interneta, saznaje da je njegov otac, oficir bivše Jugoslovenske narodne armije, Nedeljko 
Borojević, živ, da nije mrtav kao što mu je pre sedamnaest godina rekla majka, već da je u bekstvu, 
optužen za ratni zločin zbog masakra nedužnih civila u jednom slavonskom selu, na početku rata u 
bivšoj Jugoslaviji. 
Neočekivano otkriće porodične tajne vraća ga u 1991. godinu, kada je prvi put čuo za reč 
prekomanda, kojom se završilo njegovo idilično detinjstvo u Puli, posle čega su usledili boravak sa 
majkom u beogradskom hotelu Bristol (prvoj stanici izbeglih oficira JNA), život kod očeve rodbine 
u Novom Sadu i, konačno, preseljenje u Sloveniju, zemlju njegove majke. 
 
Saznanje o živom ocu pokreće ga na putovanje kroz prostore bivše Jugoslavije, u potragu za ocem, 
tokom koje saznaje istinu o raspadu svoje porodice, istinu o tome kako se i zašto srušio svet u kome 
je nekada živeo i, konačno, dospeva do istine o samom sebi u pokušaju da ponovo izgradi sopstveni 
identitet. 
Prepoznatljivim stilom, oštrim i živim jezikom, veštim i spretnim pripovedanjem Vojnović 
demitologizuje Balkan i Jugoslaviju i omogućava novim generacijama jedan širi i neposredniji 
pogled na ono što se dešavalo u ratovima devedesetih godina prošlog veka na ovim prostorima. 
 
Jugoslavija moja dežela, postavlja pitanje smisla svih ratova, pitanje zla, pitanje krivice, pitanje 
odnosa očeva i sinova, kao i pitanje da li se zločin može opravdati i da li deca treba da plaćaju grehe 
svojih roditelja. 
 
Rat je bio rat, to je bila druga planeta. Niko to ne može da razume. Ili si bio tamo, ili te nije bilo. 
Drugo nema veze. Ako si bio tamo, onda ti je sve jasno i ne pitaš ništa. A ako nisi bio, nemaš pravo 
da pitaš ništa. 
 
O autoru:  
 
Goran Vojnović je rođen 1980. godine u Ljubljani. U ranoj mladosti bio je posvećen pre svega 
sportu i godinama je trenirao košarku. Nakon završene gimnazije, studirao je na ljubljanskoj 
akademiji filmsku i televizijsku režiju. Njegovi kratki filmovi (Fužine zakon, Sezona 90/91, Moj 
sin, seksualni manijak, Kinezi dolaze) prikazani su na brojnim međunarodnim festivalima i osvojili 
su više međunarodnih nagrada. Zajedno sa režiserom Markom Šantićem, 2004. godine napisao je 
scenario za izuzetno uspešan kratki film Sretan put Nedime, koji je, između ostalog, bio nominovan 
i za nagradu Evropske filmske akademije, osvojio nagradu Srce Sarajeva i nagradu za najbolji 
studentski film na festivalu Tribeca u Njujorku. U književnosti se zatekao sasvim slučajno, iako je 
još u gimnaziji objavio pesničku zbirku Lep je ta svet (Lep je ovaj svet). Nedovršeni scenario za 
dugometražni film je zbog večnog nedostatka posla na filmskom području, u roku od mesec dana 
pretvorio u svoj književni prvenac. Tako je nastao njegov roman Čefurji raus! (Južnjaci, marš!), 
koji je nagrađen nagradom Prešernovog fonda, najvećom nagradom za područje kulture u Sloveniji 
i nagradom Kresnik za najbolji roman godine. Prema knjizi nastala je i veoma uspešna monodrama 
u režiji Mareta Bulca. Pored rada na filmu i televiziji, Goran Vojnović je aktivan i kao filmski 
kritičar, novinar i kolumnista raznih novina, časopisa i internet sajtova. 2010. završava svoj prvi 
igrani film Piran-Pirano. Kada Džimi Ču sretne Fidela Kastra je knjiga kolumni, Jugoslavija moja 
dežela je njegov drugi roman. Živi i radi u Ljubljani. 

http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=359


Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.6yka.com/novost/30710/goran-vojnovic-jugoslavija-moja-dezela
 
Objavljeno: 14.11.2012. 
 
Autor: BUKA
 
Oni, sad već srednje dobi, sjetiće se prve patriotske parole sa kraja osamdesetih: „Slovenija, moja 
dežela”. Buđenje patriotskih osećanja dovelo je do gašenja čitave jedne države, a o tom gašenju 
ispisani su traktati i opet nedovoljno da bi rasvjetlile sve činjenice. U Sloveniji je to posebno slučaj. 
 
Zemlja koja je uglavnom zatvorila oči i uši na patnje nekadašnje braće, ispisivala je svoju povijest 
iz početka, negirajući ili zaboravljajući da je nekad činila sastavni dio, nekad kraljevine, a zatim i 
federacije. 
 
O odnosu koji su pojedini građani Slovenije imali naspram „došljaka” koji su u Sloveniji završili 
„trbuhom za kruhom” naš gost prije koju godinu napisao je sjajan roman – „Čefurji raus!”, odnosno 
„Južnjaci marš!”. Zbog te knjige u kojoj se na ne baš fin način autor bavi i policijom protiv Gorana 
Vojnovića policija je prijetila čak i podizanjem krivične prijave. „Tako je to kad se literaturom bave 
ljudi koji je zapravo ne razumiju”, reći će nakon svega naš gost. 
 
Ovih dana završava se i snimanje istoimenog filma, a u međuvremenu Goran je objavio i svoj drugi 
roman, simboličnog naslova: „Jugoslavija, moja dežela”. 
 
Poslušajte 52. KUPEK i saznajte šta se krije iza ovoga naizgled jugonostalgičarskog naslova. Kakav 
je odnos Slovenije prema Jugoslaviji, prema Titu, tko su „čefurji” ili „južnjaci”, zašto se policija 
raspitivala za knjigu Gorana Vojnovića, kako izgleda kad saznate da vam otac nije mrtav, nego ratni 
zločinac...Poslušajte i uživajte uz Pankrte, Otroke socijalizma, Lublanske pse, Raciju, Francija 
Blaškovića i Marka Brecelja... 
 
 
3. Miljenko Jergović: MAČKA ČOVJEK PAS / Beograd: Rende, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=354
 
Pričalo se da to tako biva i da se mladi roditelji najviše moraju paziti dvije stvari: da dijete ne 
podleti pod kamion dok prelazi cestu na putu prema školi i da ne proguta pseću ili mačju dlaku. 
Nije dolazilo u obzir da pas uđe u njihov dom. 
 
A kada puste životinju u dom, dobiju najboljeg prijatelja, najvernijeg druga, pažljivog slušaoca, 
večnog pratioca, od kojih ih samo smrt i jedino ona, rastavlja. 
 
Djina, Luks, Žana, Nero, Bajka, Duša, Marko, Džavaharlal, Mehmed, Golem, Cicko, Reks, Šajka, 
Žorž, Cezar, Čarli, Guadalupe, Gavra, Alisa, Eliot, Aleksej, Kora, Kiti i mnogi drugi su istinski 
junaci ovog ciklusa priča o psima i mačkama. 
 
Kroz sudbine životinja i odnosa ljudi prema njima, od ubistva Ferdinanda do poslednjih ratova, 
pratimo životne priče njihovih vlasnika, ljudske uspomene, radosti i žalosti, u dobrim i lošim 
vremenima. Ljubav životinje je lek u bolesti, uteha u starosti, nada u samoći. 
 
Istovremeno lepe i nežne ali tužne i potresne, ovo su priče o psima i mačkama ali zapravo o ljudima 
jer je u njihovom središtu čovek i njegova sudbina. 

http://www.6yka.com/novost/30710/goran-vojnovic-jugoslavija-moja-dezela
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Kada imaš psa koji te razumije i voli, s kojim možeš razgovarati o svemu i koji na isti način kao i ti 
vidi sve ove mrgodne ljude i ovaj rat koji se s brda spustio i možda nikada neće stati, tada ti je 
nekako lakše i s takvim ocem i majkom. 
 
O autoru: 
 
Miljenko Jergović rođen je 1966. u Sarajevu. Od 1993. živi i radi u Zagrebu. 
 
Za Rende objavio: 
Mama Leone (2005), Buick Rivera (2006), Ruta Tannenbaum (2007),  Dvori od oraha (2008), Srda 
pjeva u sumrak na duhove (2009), Roman o Korini (2010), Otac (2010), Mama Leone + (2010), 
Mačka čovjek pas (2012). 
 
Jergović o novoj knjizi i kulturi 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=272&yyyy=2012&mm=10&dd=25&nav_id=6
55019
 
IZVOR: TANJUG
 
Jedan od najznačajnijih aktuelnih pisaca sa teritorije bivše Jugoslavije Miljenko Jergović došao je 
na Sajam sa novom knjigom u izdanju kuće "Rende" - zbirkom priča „Mačka, čovjek, pas”. 
 
U kratkom razgovoru za Tanjug, autor je objasnio da su to „zapravo različite kratke priče koje su 
sve povezane time što se u svakoj pojavljuje u određenoj ulozi pas ili mačka”. 
 
„Priče se događaju u različitim vremenskim periodima, na različitim mestima i te priče govore o 
psećoj i mačjoj ulozi u čovekovoj civilizaciji, u najširem smislu te reči”, rekao je on. 
 
Popularni pisac, jedan od glavnih autora kuće „Rende” koja se specijalizovala za izdavanje knjiga 
savremenih autora sa ex-Yu teritorije, na pitanje da li je kučkar ili mačkar odgovara da je odrastao 
sa psima i mačkama i da je, kao dete, bio i jedno i drugo, a da danas nema ni psa, ni mačku, jer 
nema uslova da ih drži. 
 
„Meni su mačke i psi bili i ostali važni i nikad ih nisam doživljavao kao niža bića i uvek sam osećao 
da naš šovinizam, razizam, mržnja prema drugim pripadnicima različitih vera, nacija, rasa, svega 
živog, navijačkih grupa suprotnih fudbalskih klubova, počinje od potcenjivanja i mržnje životinja i 
nekako mi se čini da je prvi šovinizam covekov zapravo šovinizam prema psima i mackama, a posle 
slede svi ovi drugi, razrađeniji i razvijeniji”, rekao je Jergović. 
 
„Ako već ne možemo živeti kao normalni ljudi bez predrasuda prema drugim ljudima, ajmo da 
pokušamo da budemo bez predrasuda prema psima i mačkama”, poručio je Jergović. 
 
On je rekao i da je oduševljen Sajmom knjiga i dodao da su „iz perspektive prvog komšiluka, 
hrvatskog, ovaj sajam i srpsko izdavaštvo koje stoji iza njega toliko iznad svega što se u Hrvatskoj 
radi da se to više ne može upoređivati”. 
 
„Hrvatsko izdavaštvo doživelo je neku vrstu sloma u toj ekonomskoj krizi i recesiji. Ta kriza je 
zapravo alibi za ono šta se sa hrvatskim izdavaštvom dogodilo i za hrvatsko izdavaštvo danas Srbija 
se zaista čini kao drugi svet, druga planeta”, rekao je on. 
 
 

http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=272&yyyy=2012&mm=10&dd=25&nav_id=655019
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Jergović je dodao da, ako je u bilo čemu Srbija daleko ispred Hrvatske, onda su to knjige. „Što 
praktično znači da će Hrvatska ući u Evropsku uniju, ali bez knjiga i bojim se bez kulture, a Srbija 
će se još dobro načekati pre nego uđe u EU, ako i uđe, ali će barem imati kulturu i knjige”, ocenio je 
Jergović. 
 
 
5. Berislav Blagojević: REVOLUCIONAR / Beograd: Rende, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.rende.rs/knjizara/?111,revolucionar-berislav-blagojevic 

Jezički bogate, vešto napisane i što je najvažnije čitljive, priče Berislava Blagojevića vraćaju nadu u 
opstanak i budućnost kratke prozne forme. 

Njegova proza je neodoljiva, velikodušna, istovremeno vedra i surova, duhovita, ponekad apsurdna 
i pogađa pravo u srce. 

Ove priče se bave običnim ljudima i tzv. večnim temama, ljubavlju, slobodom, ali i nemogućnošću 
da se ta sloboda ili ljubav ostvare, odlikuje ih blagi humor, svestan ironijski otklon, ponekad ljuta 
satira i utisak gorčine u ustima. 

Radnje priča se dogadjaju na različitim geografskim prostorima (Filipini, Nagorno-Karabah, 
Damask, Boston...), junaci nose različita imena a mogu se zvati bilo kako, jer su njegovi junaci isti, 
obični, mali, pošteni ljudi koji zbog poremećenih društvenih, socijalnih i moralnih vrednosti nemaju 
mogućnost da se u potpunosti ostvare već skrušeno i pomirljivo prihvataju ulogu marginalnih likova 
na ivici života.  

Berislav Blagojević kritički ali jednostavno i nenametljivo, često kroz vizuru ličnog i proživljenog, 
posmatra i prikazuje ljude i svet, sa željom da problem učini vidljivim i jasnim ali bez želje da 
donosi zaključke ili da nudi rešenja. 

Svaka od ovih priča mogla bi da se završi znakom pitanja ili sa tri tačke i da nas ostavi u dubokom 
promišljanju. 

O autoru: 
 
Berislav Blagojević je rođen 1979. godine u Slavonskom Brodu. Magistar je geografskih nauka. 
 
Do sada je objavio sledeće knjige: Lamentacija po Sofroniju (2005), Trebao sam biti riječ (2005) i 
Ja, revolucionar (2010). Poeziju i prozu je objavljivao u časopisima Koraci, Sarajevske sveske, 
Nova Zora, Književnik, Putevi, Riječ, Unus Mundus, u Balkanskom književnom glasniku, online 
časopisima Blesok, Male novine i drugim. 
 
Kao autor je zastupljen u nekoliko zbornika: Zbornik kratkih priča Ja sam priča (Banjaluka), 
Zbornik Lapis Histriae 2011 (Umag), Zbornik poezije književnog kluba Miroslav Antić (Inđija), 
Zbornik kratkih priča Sea of Words (Barcelona), Zbornik Najkraće priče 2009 (Alma, Beograd) i 
dr. Godine 2010. jedna priča je uvrštena i u Antologiju kratke priče (časopis Akt, Valjevo). 
 
Dobitnik je prve nagrade književnog konkursa Susjedi u organizaciji Gete instituta i Francuskog 
instituta u BiH i prve nagrade za najbolju kratku priču u 2011. godini na konkursu časopisa Avlija iz 
Crne Gore. 
 
Radovi su mu prevođeni na engleski, poljski, španski i makedonski jezik. Trenutno živi i radi u 
Banjaluci, BiH. 



Intervju: Berislav Blagojević : Glad ne razlikuje etnicitete (Razgovarala: Maja Isović 
Objavljeno: 05.04.2013.) 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.6yka.com/novost/28526/promocija-revolucionara-berislava-blagojevica-u-banjaluci
 
Banjalučki pisac Berislav Blagojević upravo je dobio nagradu Fonda Borislav Pekić za nacrt 
proznog djela, za nacrt romana “Tiši od vode”. 
 
“Prag tolerancije ovdašnjih građana prema političarima i neriješenim egzistencijalnim pitanjima je 
za Ginisovu knjigu rekorda”, rekao je Berislav Blagojević, mladi književnik koji se može pohvaliti i 
diplomom magistra iz oblasti geografskih nauka. Blagojević je rođen 1979. godine i objavio je tri 
knjige, ali i preko dvadeset popularnih, stručnih i naučnih radova. Zastupljen je u brojnim 
zbornicima i časopisima, a za svoj književni rad više puta je nagrađivan. Tekstovi su mu prevođeni 
na engleski, španski i makedonski jezik. U intervjuu za BUKU, ovaj mladi čovjek govori o 
svakodnevnici u Bosni i Hercegovini, o nemogućnosti nalaženja posla u struci i položaju mladih u 
našoj zemlji… 
 
Dugo godina ste magistar geografskih nauka i u isto vrijeme radite teške (privremene) 
poslove, kako biste se izdržavali. Kako to tumačite? Da li je društvo u vašem slučaju 
"zakazalo"? 
 
Volio bih kada bi ovo bio samo „moj slučaj“. To bi značilo da sam nesposobnjaković, izuzetak koji 
se ne snalazi u mutnim vremenima. Međutim, većina kolega sa studija nije našla posao u struci, a 
neki nisu našli nikakav posao! Smatram da smo svi zakazali, jer svi smo mi dio ovog društva – i 
profesori, i studenti, i poslodavci, i radnici i donosioci raznih odluka. Imao sam sreću (!?) da se 
nakon diplomiranja privremeno zaposlim u firmi koja se bavi opremom za zaštitu na radu dok ne 
nađem posao u struci. Taj posao mi je omogućio da plaćam troškove života i daljeg školovanja. Još 
uvijek sam na tom „privremenom“ poslu, ali se od plate radnika u privredi teško preživljava, pa 
povremeno radim i druge poslove kada se za to ukaže prilika. 
 
Da li se opterećenošću političkim temama, u čijem je fokusu nacionalni identitet, skreće 
pažnja građana sa egzistencijalnih tema koje bi trebale biti u centru pažnje, jer je evidentan 
veliki broj nezaposlenih, privreda je slaba, plate su niske? Građani jedva imaju da se 
prehrane i plate režije... 
 
Prag tolerancije ovdašnjih građana prema političarima i neriješenim egzistencijalnim pitanjima je za 
Ginisovu knjigu rekorda! Ipak, čini mi se da iluzionarsko, hudinijevsko skretanje pažnje sa 
određenih problema neće moći još dugo da se održi. Glad ne razlikuje etnicitete, niti prepoznaje 
nacionalne simbole... Plašim se, međutim, da to nije kraj našeg poniranja, ali sam u isto vrijeme i 
optimističan, jer nakon pada slijedi uspinjanje. 
 
Intelektualci bi trebalo da ukazuju na anomalije u društvu u kojem žive. Međutim, taj sloj 
kod nas je uljuljkan i pasivan (kao i cijelo društvo). Da li se ljudi kod nas boje kritikovati 
društvo u kojem žive? 
 
Čini mi se da su intelektualci i stručnjaci raznih profila takođe dio problema, jer su na neki način u 
dosluhu sa mat(r)icom koja preovladava ili jednostavno ne vide smisao kriticizma. Pretpostavljam 
da je i strah jedan od razloga za pasivno tihovanje. Kritička misao postoji uprkos svemu, ali je često 
nedorečena i nedostaje joj „ono nešto“ da bi se ljudi probudili iz uspavanke. To „ono nešto“ je 
jasnija vizija kuda i kako dalje. 

http://www.6yka.com/novost/28526/promocija-revolucionara-berislava-blagojevica-u-banjaluci


  
Kakav je položaj mladih na našim prostorima? Može li im obrazovanje i poštenje donijeti ono 
što bi svakome trebalo biti obezbijeđeno, a to je posao kao uslov za normalan život? 
 
Položaj mladih i školovanih ljudi je veoma težak (da ne kažem gotovo beznadežan), uostalom, kao i 
položaj penzionera i radnika. Odgovornost za to dijelom pada i na leđa omladine koja nerijetko 
studira da bi dobila diplomu, ali ne i da bi se naučila/obučila raditi. Kada se ovome pridoda 
poštenje, rezultat je jasan – dugogodišnji boravak na spisku Zavoda za zapošljavanje. A kada se u 
jednačinu još uvrsti djelovanje partijskih, korupcijskih, kumovskih, rođačkih i inih veza i vezica, 
onda dolazimo do dubioze u kojoj se nalazimo. 
 
Da li je nada da će jednom biti bolje samo utopija, jer izgleda da nam je svakim danom sve 
teže i teže? 
 
Iskreno vjerujem da će biti bolje, jer bez te nade ništa ne bi imalo smisla. Međutim, put od „boljeg“ 
do „dobrog“ je jako dugačak i neizvjesan. Mnogo je toga što nije u redu sa današnjim svijetom, ali 
potrebno je prvo riješiti probleme u svom dvorištu. Možda i neopravdano optimistično, ali vjerujem 
u razum i vjerujem da ćemo živjeti živote dostojne čovjeka 21. vijeka. 
  
Koliko Vam bavljenje pisanom riječju omogućava suočavanje sa stvarnošću? U Vašoj priči 
„Ja revolucionar” se osjeti bunt prema svemu, prema društvu u kojem se nalazite i stav da se 
nećete pokolebati na putu kojim koračate. 
 
Pisanje je, nakon geografije, moja druga ljubav. I koliko god me je ona prva ljubavnica ostavila na 
cjedilu, toliko mi ova druga uzvraća ljubavlju. Pisanje mi je omogućilo da se suočim sa vlastitim 
porazima i strahovima, da svoje ogorčenje i nezadovoljstvo pretočim u nešto kreativno, da uočavam 
i upozoravam na društvene i druge anomalije koje su prisutne kako kod nas, tako i u sistemu 
funkcionisanja savremenog svijeta. Suština priče „Ja, revolucionar“ je upravo u reafirmaciji istine, 
vrijednosti koja je u našem društvu potpuno skrajnuta. 
 
Kako biste ukratko opisali položaj mladih pisaca u Bosni i Hercegovini? Kako dolazite do 
izdavača? Čitaoci su više zaokupljeni popularnim piscima i njihovim djelima. 
 
Čini mi se da je položaj pisaca uopšte katastrofalan, naročito onih mlađe generacije. Razlozi za to 
su zaista mnogobrojni, a između ostalog i forsiranje „provjerenih“, globalno popularnih autora. 
Paradoksalno, ali ovdašnji mlađi pisci su više zapaženi u inostranstvu nego u BiH (npr. Lana 
Bastašić, Radomir D. Mitrić), pa se nerijetko dešava da lakše pronalaze i izdavače u, recimo, Srbiji. 
Međutim, pored problema u pronalaženju izdavača, mladi autori imaju teškoće i sa organizovanjem 
promocija, reklamom (kad ste zadnji puta vidjeli reklamu za neku knjigu!?), distribucijom... 
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