
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 11 

2014.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за 
заједничке послове републичких органа већ више од двадесет година једном месечно 
објављује Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном 
информационо-документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за Индок и 
библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, могу 
приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима 
објављеним у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296, 3613-734 , 363-1620, 363-1104/лок. 1620 и 1104 
 

        
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
 
Уредник:                Смиља Богдановић, начелник Одељења                 

(smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
 
Сарадници:           Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 

Смиљана Павков, документалиста за подршку процеса обраде 
правних   прописа 
Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података 
Гордана Михајловић, оператер припреме података  

 Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 

 
ШТАМПА: 
 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
Бeоград, Немањина 22-26 

 

 

 



 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа oбјављених 

у службеним  гласилима Републике Србије, 
Аутономне Покрајине Војводине и града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед садржаја нових бројева часописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. Листа најчитанијих књига 
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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 белог орла са мачевима другог степена, за 

нарочите заслуге у изградњи система одбране Републике Србије, унапређењу 

и одржавању оперативних способности у условима нових безбедносних 

изазова, Копненој војсци Војске Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 125/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, Службени 

гласник Републике Србије бр. 121/2014 

 

Закон о заштити узбуњивача, Службени гласник Републике Србије бр. 

128/2014 

 

Уредба о звањима у Управи за извршење кривичних санкција, Службени 

гласник Републике Србије бр. 119/2014 

 

Уредба о начину остваривања права на осигурање припадника Војске Србије 

и других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције, 

Службени гласник Републике Србије бр. 121/2014 

 

Одлука о уласку без виза у Републику Србију носиоца страних путних 

исправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих 

држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава и 

носилаца страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама 

Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним 

Америчким Државама, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 120/2014 

 

Одлука о оснивању Координационог тела за родну равноправност, Службени 

гласник Републике Србије бр. 121/2014 

 

Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног 

посланичког места у Народној скупштини, Службени гласник Републике 

Србије бр. 122/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 123/2014 

 



Одлука о именовању председника и потпредседника Парламентарног одбора 

за стабилизацију и придруживање, др Владимира Орлића и Душана 

Петровића, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Координационог тела 

Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 127/2014 

 

Одлука о избору јавних тужилаца за Апелациона јавна тужилаштва, 

Службени гласник Републике Србије бр. 128/2014 

 

Одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, 

Службени гласник Републике Србије бр. 128/2014 

 

Одлука о избору председника судова, Службени гласник Републике Србије 

бр. 128/2014 

 

Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације, Службени 

гласник Републике Србије бр. 129/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о врстама услуга чијим пружањем 

Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска средства, 

Службени гласник Републике Србије бр. 119/2014 

 

Правилник о службеној легитимацији и службеној значки у Управи за 

извршење кривичних санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 

122/2014 

 

Правилник о измени Правилника о програму и начину полагања посебног 

стручног испита за матичара, Службени гласник Републике Србије бр. 

122/2014 

 

Решења о додели мандата чланова Националних савета ашкалијске, 

буњевачке, бугарске, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, ромске, 

румунске, русинске, словачке, словеначке, украјинске и чешке националне 

мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2014   

 

Решење о укидању одлука Земаљске комисије за утврђивање злочина 

окупатора и њихових помагача у Војводини од 22. јануара и 26. марта 1945. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2014 

 

Решење о додели мандата чланова Националног савета албанске  националне 

мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2014 

 



Решење о додели мандата чланова Националног савета бошњачке  

националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2014 

 

Решење о измени решења о додели мандата чланова Националног савета 

мађарске националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 

122/2014 

 

Решење Министарства државне управе и локалне самоуправе, којим се 

Зелена Странка – Zelena Strana, са седиштем у Новом Саду, уписује у 

Регистар политичких странака, као политичка странка националне мањине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 122/2014 

 

Закључак Владе Републике Србије, којим се одређује да ће „Палата Србије”, 

Булевар Михајла Пупина 2, Београд, бити званично место одржавања Самита 

Кине и 16 земаља централне и источне Европе, и да ће „Сава Центар”, Улица 

Милентија Поповића 9, Београд, бити званично место одржавања Привредног 

форума Кине и 16 земаља централне и источне Европе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 121/2014 

  

Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета 

албанске националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 

120/2014 

 

Извештај о укупним резултатима избора за чланове Националног савета 

бошњачке националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 

120/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 42/2014 

 

Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

42/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 45/2014 

 

Решење о додели годишњег признања у области равноправности полова за 

2013. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 47/2014 

 



Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних 

политика, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 46/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 78/2014 

 

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 78/2014 

 

Одлука о Градском правобранилаштву града Београда, Службени лист града 

Београда бр. 78/2014 

 

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

града Београда, Службени лист града Београда бр. 78/2014 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о промету непокретности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 121/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 121/2014 

 

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Службени гласник 

Републике Србије бр. 128/2014 

 

Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне 

производње, Службени гласник Републике Србије бр. 128/2014 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја путничког пристаништа отвореног за 

међународни саобраћај у градској општини Земун, град Београд, Службени 

гласник Републике Србије бр. 119/2014 

 

Уредба о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се 

спроводе централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије 

бр. 119/2014 

 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о правилима за доделу државне 

помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана 

подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд–Ниш, 

Службени гласник Републике Србије бр. 121/2014 

 

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Ритови доњег 

Потисја”, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2014 

 

Уредба о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом 

јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Службени гласник 

Републике Србије бр. 122/2014 

 

Уредба о Методологији вредновања елемената за одређивање накнада за 

коришћење железничке инфраструктуре, Службени гласник Републике 

Србије бр. 122/2014 

 

Уредба о одређивању цена топлотне енергије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 125/2014 

 

Уредба о измени Уредбе о привременом финансирању јавних сервиса, 

Службени гласник Републике Србије бр. 125/2014 

 

Уредба о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих 

послова, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању просторног плана 

подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније, 

Службени гласник Републике Србије бр. 127/2014 

 

Уредбa о престанку важења Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја 

посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву, 

Службени гласник Републике Србије бр. 128/2014 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

128/2014 

 

Уредба о стратешком партнерству, Службени гласник Републике Србије бр. 

129/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања 

водама у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2014 

 



Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке реализацији мера 

од регионалног и локалног значаја у 2014. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 129/2014 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке јачању регионалне 

конкурентности у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

129/2014 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма унапређења 

институционалне инфраструктуре – стандардизовани сет услуга 

акредитованих регионалних развојних агенција у 2014. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 129/2014 

 

Одлука о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање 

за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2014 

 

Одлука о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права 

интелектуалне својине у Републици Србији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 121/2014 

 

Одлука о образовању Националног одбора за инвестиције, Службени гласник 

Републике Србије бр. 122/2014 

 

Одлука о образовању радне групе за спровођење реструктурирања и 

реорганизације Српске банке а.д. Београд, Службени гласник Републике 

Србије бр. 122/2014 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 

Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике 

Србије за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2014 

 

Одлука о извештавању банака, Службени гласник Републике Србије бр. 

125/2014 

 

Одлука о објављивању података и информација банке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 125/2014 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о обавезној резерви банака код Народне 

банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије 

примењује у поступку спровођења монетарне политике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 125/2014 

 



Одлука о допуни Одлуке о начину обрачуна, наплате и плаћања камате 

Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти 

могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству, Службени гласник 

Републике Србије бр. 125/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 

Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике 

Србије бр. 125/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга 

у међународном поштанском саобраћају, Службени гласник Републике 

Србије бр. 125/2014 

 

Одлука о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у 

„Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за 

објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у 

„Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2015. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 126/2014 

 

Одлука о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа у 2015. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 126/2014 

 

Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2014. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 127/2014 

 

Одлука о образовању Националног савета за климатске промене, Службени 

гласник Републике Србије бр. 127/2014 

 

Упутство о измени и допуни Упутства за спровођење одлуке о обавезној 

резерви банака код Народне банке Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 127/2014 

 

Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају, Службени гласник 

Републике Србије бр. 119/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о висини таксе за пружање 

услуга Републичког геодетског завода, Службени гласник Републике Србије 

бр. 120/2014 

 

Правилник о условима за издавање потврде за постављање објеката, 

инсталација или уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење, 

Службени гласник Републике Србије бр. 122/2014 



Правилник о изменама и допунама Правилника о ватрогасно-спасилачкој 

служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 122/2014 

 

Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода 

домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски заштићеног купца, 

односно угроженог купца топлотне енергије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 124/2014 

 

Правилник о етилометрима, Службени гласник Републике Србије бр. 

124/2014 

 

Правилник о измени Правилника о обрасцу сертификата о посебним знањима 

у области ADN и Регистру издатих сертификата о посебним знањима у 

области ADN, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2014 

 

Правилник о начину транспорта опасног терета у друмском саобраћају, 

Службени гласник Републике Србије бр. 125/2014 

 

Правилник о начину транспорта опасног терета у водном саобраћају и 

обавезе учесника у транспорту опасног терета у ванредним догађајима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 125/2014 

 

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. 125/2014 

 

Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-

фреквенција за рад у радио-фреквенцијским опсезима 1710–1785/1805–1880 

MHz, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2014 

 

Правилник о начину вођења и упису у евиденцију представника иностраних 

медија и дописништава иностраних медија, Службени гласник Републике 

Србије бр. 126/2014 

 

Правилник о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија 

у Регистар медија, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2014 

 

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања, Службени гласник Републике Србије бр. 

126/2014 

 



Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна 

друштва, задруге и предузетнике, Службени гласник Републике Србије бр. 

127/2014 

 

Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја 

и вођењу Регистра финансијских извештаја, Службени гласник Републике 

Србије бр. 127/2014 

 

Правилник о обрасцу уговора о приступању аукцијској платформи, 

Службени гласник Републике Србије бр. 128/2014 

 

Правилник о допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 

128/2014 

 

Правилник о допуни Правилника о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени 

гласник Републике Србије бр. 128/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о вођењу посебне евиденције 

јавнобележничких записа о уговорима о промету непокретности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 128/2014 

 

Правилник о изгледу, садржини и коришћењу службеног одела и службене 

легитимације републичког инспектора за државне путеве, Службени гласник 

Републике Србије бр. 129/2014 

 

Правилник о службеном оделу и обрасцу службене легитимације 

републичког инспектора за железнички саобраћај, Службени гласник 

Републике Србије бр. 129/2014 

 

Правилник о изгледу службене легитимације инспектора безбедности 

пловидбе, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2014 

 

Правилник о обрасцу службене легитимације урбанистичког и грађевинског 

инспектора и врсти опреме коју користи инспектор, Службени гласник 

Републике Србије бр. 129/2014  

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о условима које 

мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва 

или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче, 

Службени гласник Републике Србије бр. 127/2014 

 



Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије 

за привредне субјекте са поплављених подручја за 2014. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 124/2014 

 

Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014-2018. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2014 

 

Измене и допуне Правила о раду тржишта електричне енергије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 120/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о сарадњи у области туризма између Министарства привреде 

Републике Србије и Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 15/2014 

 

Меморандум о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, 

туризима и телекомуникација Републике Србије и Министарства трговине и 

туризма Републике Српске, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 15/2014 

 

Меморандум о разумевању у области туризма између Министарства 

трговине, туризима и телекомуникација Републике Србије и Министарства 

економије Републике Јерменије, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 15/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у 

царинским питањима, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 15/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и управљању непокретним 

стварима у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 43/2014 

 

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 

Војводине за 2014. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 42/2014 

 



Исправка Одлуке о поступку преноса имовине, обавеза и архиве Фонда за 

развој Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 43/2014 

 

Решење о утврђивању измена и допуна Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике за развој села на територији 

Аутономне Покрајине Војводине у 2014. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 45/2014 

 

Решење о утврђивању измена Програма коришћења средстава буџетског 

фонда  за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2014. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 47/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац 

права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна 

својинска овлашћења, Службени лист града Београда бр. 78/2014 

 

Одлука о измени одлуке о одређивању зона на територији града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 78/2014 

 

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених 

изворних и уступљених јавних прихода у основни капитал Града Београда у 

компанији „Симпо” а.д. Врање и повезаним привредним друштвима 

„Кондива” д.о.о. Бујановац и „Simpo line” d.o.o. Врање, Службени лист града 

Београда бр. 78/2014 

 

Одлука о измени и Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и 

градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно 

градским општинама у 2014. години, Службени лист града Београда бр. 

81/2014 

 

Одлука о ребалансу буџету Града Београда за 2014. годину, Службени лист 

града Београда бр. 81/2014 

 

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника 

средстава буџета Града Београда у 2015. и 2016. години, Службени лист 

града Београда бр. 81/2014 

 

Упутство о поступању приликом рангирања приоритетних пројеката 

унапређења и рационалног коришћења природних ресурса и енергије, 

Службени лист града Београда бр. 83/2014 

   



Решење о додели назива мосту преко Дунава на позицији Земун–Борча у 

оквиру саобраћајнице Северна тангента „Пупинов мост”, Службени лист 

града Београда бр. 78/2014 

 

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена 

на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу водовода прве 

висинске зоне ø700 mm – ø300 mm од постојећег водовода ø700 mm на 

Дорћолу до постојећег водовода ø400 mm у Улици Вука Караџића, градска 

општина Стари Град, Службени лист града Београда бр. 80/2014 

 

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена 

на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу 

електроенергетског вода 110 kV од планиране TC 110/10 kV „Аутокоманда” 

до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Вождовац и Савски 

венац, Службени лист града Београда бр. 80/2014 

 

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена 

на животну средину Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у 

Макишу, ГО Чукарица, Службени лист града Београда бр. 80/2014 

 

Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у граду 

Београду, Службени лист града Београда бр. 78/2014 

 

Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског 

земљишта за 2014. годину, Службени лист града Београда бр. 82/2014 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама Закона о здравственом осигурању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 123/2014 

 

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, 

Службени гласник Републике Србије бр. 123/2014 

 

Закон о запошљавању странаца, Службени гласник Републике Србије бр. 

128/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о отварању Буџетског фонда за 

лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2014 

 



Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 

142. ст. 4. и члана 146. ст. 4. и 5. Закона о здравственом осигурању 

(Службени гласник РС број 107/2005), нису у сагласности са Уставом и 

потврђеним међународним уговорима, Службени гласник Републике Србије 

бр. 126/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање 

вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме 

за приватизацију, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2014 

 

Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 

123/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима, 

начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе 

лекова, односно за скидање лека са Листе лекова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 125/2014 

 

Правилник о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци, 

Службени гласник Републике Србије бр. 126/2014 

 

Правилник о допуни Правилника о условима и начину унутрашње 

организације здравствених установа, Службени гласник Републике Србије 

бр. 126/2014 

 

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. 

126/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за 

биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2014 

 

Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку 

остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински 

потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 48/2014 

 



Решење о утврђивању номиналног износа суфинансирања трошкова за 

биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете 

за 2014. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 48/2014 

 

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање 

незапослених лица у АП Војводини и 2014. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 46/2014 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и 

вредновања студијских програма универзитета са територије Аутономне 

Покрајине Косово и Метохија који обављају делатност у складу са 

Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација, Службени гласник 

Републике Србије бр. 125/2014 

 

Одлука о утврђивању куће грађевинара Карла Кнола у Београду за споменик 

културе, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2014  

 

Одлука о утврђивању виле „Палас” у Врњачкој Бањи за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 122/2014 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да Уредба о 

посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања 

студијских програма универзитета са територије Аутономне Покрајине 

Косово и Метохија који не обављају делатност по прописима Републике 

Србије (Службени гласник РС број 16/2012), није у сагласности са Уставом и 

законом, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2014 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о националној категоризацији 

спортских стручњака, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2014 

 

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. 126/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 



финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе за средње 

образовање и васпитање на територији Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 43/2014 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе ученичког 

стандарда на територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 43/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области 

културе од значаја за Град Београд, Службени лист града Београда бр. 78/2014 

 

Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја „Jугоконцерт” – установа 

за музичко-сценску делатност у ликвидацији, Службени лист града Београда бр. 

78/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о награди Града Београда, Службени лист града 

Београда бр. 82/2014 

 

Решења о разрешењу в.д. директора и именовању директора и в.д. директора 

у појединим установама чији је оснивач Град Београд (Библиотека 

„Димитрије Туцовић”, Библиотека „Милутин Бојић”, Библиотека „Влада 

Аксентијевић” Обреновац, Педагошки музеј, Центар за културу Сопот, 

Центар за ликовно образовање и Центар за културу Гроцка), Службени лист 

града Београда бр. 78/2014 

  

Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма, 

Службени лист града Београда бр. 78/2014 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за октобар 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 125/2014 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у октобру 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 128/2014 



Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 125/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у септембру 2014. године, Службени 

лист града Београда бр. 78/2014 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2014. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 



 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 

 

 

 

     1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије 

9. НЕДЕЉНИК 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

    12. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

                                        СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 



 

 

 

 

 

 

 

     

                                      СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                  ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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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:  
 
 
 
 

1.   О адвокатури, 1925. год. 

2.   Азбучни именик адвоката и адвокатских приправника, 1931. год.                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1. ИСТОРИЈА СРПСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ I 

приредила Ирина Деретић 

Београд: Еvro-Giunti, 2011 
  

2. ИСТОРИЈА СРПСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ II 

приредила Ирина Деретић 

Београд: Еvro-Giunti, 2012 
  

3. MOJ ЖИВОТ: мемоари 

Петар II Карађорђевић 

Београд: Еvro-Giunti, 2013                                                                                        

  

4. КРАТКА ИСТОРИЈА ИТАЛИЈЕ 

Кристофер Даган 

Београд: Завод за уџбенике, 2013 

  

5. КРАТКА ИСТОРИЈА НЕМАЧКЕ 

Мери Фулбрук 

Београд: Завод за уџбенике, 2013 

  

6. КРАТКА ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКЕ 

Роџер Прајс 

Београд: Завод за уџбенике, 2013 

  

7. КРАТКА ИСТОРИЈА БРИТАНИЈЕ: 1707–1795. 

Вилијам Артур Спек 

Београд: Завод за уџбенике, 2013 

  

8. ПОЗОРИШНИ РЕЧНИК 

Милован Здравковић 

Београд: Завод за уџбенике, 2013 

  

9. БРАЗИЛ 

Ијан Макдоналд 

Београд: Паладин, 2010 

  

10. БЕЛИ ШУМ: антологија прича о телевизији 

Приредио Горан Скробоња 

Београд: Паладин, 2008 

  

11. ТЕКИЈА 

Ијан Макдоналд 

Београд: Паладин, 2013 

  

12. МАГЛА 

Џејмс Херберт 

Београд: Паладин, 2013 

  

13. РЕЦЕПТ ЗА ЖИВОТ 

Ники Пелегрино 

Београд: Паладин, 2013 

 

 

 



14. БОГ НАС СВЕ МРЗИ 

Хенк Муди 

Београд: Паладин, 2011 

  

15. ТАЛАС ВРЕЛИНЕ 

Ричард Касл 

Београд: Паладин, 2011 

  

16. ГОЛА ВРЕЛИНА 

Ричард Касл 

Београд: Паладин, 2013 

  

17. СУНОВРАТ ДИВОВА: први део трилогије 

Столеће 

Кен Фолет 

Београд: Evro-Giunti, 2010 

  

18. ЗИМА СВЕТА: други део трилогије Столеће 

Кен Фолет 

Београд: Evro-Giunti, 2013 

  

19. ЛЕОНИ 

Звева Казати Модињани 

Београд: Evro-Giunti, 2013 

  

20. ГАУДИЈЕВ КЉУЧ 

Естебан Мартин, Андреу Каранса 

Београд: Evro-Giunti, 2010 

  

21. ТАЈНИ ЖИВОТ ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА 

Џуд Морган 

Београд: Evro-Giunti, 2013 

  

22. МУЛТИВЕРЗУМ 

Леонардо Патрињани 

Београд: Evro-Giunti, 2013 

  

23. ЈЕДНЕ ЗИМСКЕ НОЋИ 

Сајмон Сибаг Монтефјоре 

Београд: Evro-Giunti, 2013 

  

24. АЛХЕМИЧАРЕВА БИБЛИОТЕКА 

Марчело Симони 

Београд: Evro-Giunti, 2013 

  

25. ИСХОД НАШИХ ДАНА 

Изабела Аљенде 

Београд: Evro-Giunti, 2011 

  

26. АНТИГОНА У ЊУЈОРКУ 

Јануш Гловацки 

Београд: Архипелаг, 2013 

  



27. БАР ФЛОБЕР 

Алексис Стаматис 

Београд: Архипелаг, 2009 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  ОКТОБАР – НОВЕМБАР 2014. ГОДИНЕ 
 

 

 

1. НЕШТО ДОБРО 

Звева Казати Модињани 

Београд: Evro-Giunti, 2010. 

 

   

2. РУКОПИС ОТКРИВЕН У АКРИ 

Пауло Коељо 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

3. ЛОВАЦ НА ЗМАЈЕВЕ 

Халед Хосеини 

Београд: Лагуна, 2008. 

 

   

4. ЛОВАЦ У ЖИТУ 

Џером Дејвид Селинџер 

Београд: Лом, 2010. 

 

   

5. МОЖДА НЕБО ЗНА 

Гијом Мусо 

Београд: Вулкан издаваштво, 2013. 

 

   

6. АНЂЕО ЧУВАР 

Пауло Коељо 

Београд: Paideia, 2010. 

 

   

7. БЕКСТВО 

Алис Манро 

Зрењанин: Агора, 2013. 

 

 

   

8. ХУВЕРОВА СЛАГАЛИЦА 

Роберт Ладлам 

Београд: Вулкан издаваштво, 2013. 

 

   

9. САСВИМ СКРОМНИ ДАРОВИ 

Угљеша Шајтинац  

Београд: Архипелаг, 2012. 

 

   

10.  ВЕЛИКИ РАТ 

Александар Гаталица 

Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Vidosav Stevanović: DNEVNIK SAMOĆE / Beograd: Službeni glasnik, 

2010. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/9442_dnevnik_samoce_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Dnevnike pišemo za druge, ali o sebi; pišemo za sebe, ali o drugima. To su 

krajnosti, to je isto. Ja je nepodnošljivo u svojoj samoći i svom malom bolu bez 

granica. Mi je nedostižno i strašno; to je toplota materice i zamračenje uma, kliše, 

predrasuda i zločin, samoća tuposti i beznađa. On je prostor objektivne proze; ti 

gotovo onemogućava prozu, osim u retkim i slučajnim izuzecima. 

Dnevnici su mešavina svih ovih nejasnih lica, dijalog koji se povremeno pretvara u 

svađu. To je kakofonija koja zbunjuje i onoga koji pokušava da je objektivno 

zapiše poput sudskog zapisničara, a oseća kako se sve više upliće. 

Pred polazak me pita: „Zašto ti misliš da si jedini u pravu?“ Odgovaram: „Ako ja 

nisam u pravu, onda greši samo jedan usamljeni i ludi umetnik, od toga će štete 

imati on sam i njegova porodica. Ali ako ti grešiš – i sa tobom ogromna većina 

Srba – onda teško svima nama.“ Dok to izgovaram, osećam se kao patetični junak 

iz njegovih knjiga. 

Posmatram auto koji odlazi, odnoseći moga gosta – obojici nam je jasno da se više 

nećemo viđati – i mislim kako idemo suprotnim putevima: on prema vlasti, ja što 

dalje od vlasti. Umetnik u njemu će se smanjivati. Da li će umetnik u meni rasti ili 

nestati? 

 

Vidosav Stevanović 

 

 

 

2. Goran Gocić: ENDI VORHOL I STRATEGIJE POPA / Beograd: 

Službeni glasnik, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/36885_endi_vorhol_i_strategije_popa_knjiga_delfi_knji

zare.html  

 

Uz detaljnu analizu filmskih i slikarskih radova verovatno najvažnijeg američkog 

umetnika druge polovine XX veka, autor poentira na trezvenom i sociološki 

utemeljenom pregledu mitologije popularne kulture, fokusirajući se na period od 

1955. do 1975. Knjiga je napisana nesvakidašnjom deduktivnom metodom i 



relativno jednostavnim, informativnim stilom uprkos kompleksnosti teme koju 

objašnjava, i nije namenjena samo užespecijalizovanoj publici. 

 

 

 

3. Rju Murakami: PLAVO, GOTOVO PROZIRNO / Beograd: BOOKA, 

2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.booka.in/knjige/savremena-knjizevnost/plavo-gotovo-prozirno-detalj  

 

„Plavo, gotovo prozirno“ brutalna je pripovest o izgubljenoj mladosti. Murakami 

nam snažnim slikama dočarava japanski lučki grad u blizini američke vojne baze i 

u njemu grupu prijatelja zarobljenih u destruktivnom začaranom krugu seksa, 

droge i rokenrola. Roman gotovo i da nema zaplet, ali sirova i često nasilna proza 

potpuno oživljava ove likove i njihova iskustva pred našim očima, i vodi nas u 

vrtoglavu vožnju kroz stvarnost i halucinacije, njihove uspone i padove... Zatočeni 

i zapravo pasivni, oni u svojim pustolovinama ne nalaze ni strasti, ni uzbuđenja. A 

opet, iz tog otuđenja, dosade i potiskivanog gneva i tuge izranja, tiha i neobična, 

lepota koja čitaoca gotovo podjednako prenerazi. 

Prvi roman Rjua Murakamija „Plavo, gotovo prozirno“ dobio je uglednu književnu 

nagradu Akutagawa i smesta postao bestseler. Oštro i svesno odstupajući od 

introspektivnosti posleratne japanske književnosti, ovaj roman je podelio i kritiku i 

publiku, a vrlo brzo i privukao pažnju svetske javnosti kao alternativni prikaz 

savremenog Japana. 

  

„Japanska mešavina Paklene pomorandže i Stranca.“ 

Newsweek 

 

„Silna knjiga – oštrog početka i brzog završnog udarca.“ 

Bestseller 

 

„Živ portret grupe modernih, autodestruktivnih mladih ljudi.“ 

Asia Mail 

 

„Kombinacija egzotike, erotike i genijalne književne tehnike... Bube i sluz, čizkejk 

i sperma, kiša i piste – sve to opisano s ljubavlju.“ 

Washington Post 

 

„Preporučujemo čitaocima koji vole bizarno, čitaocima koji su mislili da su zaista 

postigli nešto kada su na ulicama izigravali frikove krajem šezdesetih, ili onima 

koji još misle da je Japan zemlja trešnjinog cveta i ćelavih monaha.“ 

 

Antoch Review 

 



4. Frederik Begbede: ROMANTIČNI EGOISTA / Beograd: BOOKA, 

2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.booka.in/knjige/savremena-knjizevnost/romanticni-egoista-detalj  

   

Autorka je u ovoj kratkoj noveli opisala agoniju svoje majke na samrti, zbog čega 

je svojevremeno (knjiga je u Francuskoj objavljena 1964. godine) naišla na 

primedbe nekih kritičara da se „drznula da hvata beleške pored uzglavlja 

samrtnice“. Urednica Plavog jahača, Nataša Marković kaže da su mnogi čitaoci 

rekli da im je ova mala knjiga pomogla da podnesu agoniju nekog dragog bića. To 

nije spisateljičino puko mirenje sa smrću dragog bića, nego pre svega pobuna 

protiv smrti, kaže Markovićeva i citira Simon de Bovoar: Beleženjem mučnih 

iskustava, pisci postižu da ona postanu opšta i omogućavaju čitaocima da na dnu 

svojih pojedinačnih nesreća upoznaju utehe bratstva. 

 

 

 

5. Robert Makarter: FRENK LOJD RAJT / Beograd: Clio, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/knjige.php?id=565 

 

„Arhitektura je pobeda ljudske mašte nad materijalima, metodama i čovečanstvom, 

koja čoveka pretvara u gospodara sopstvene planete. To je, u krajnjoj meri, 

geometrijski obrazac stvari, života, društva i civilizacije. U najboljem slučaju, to je 

magični okvir stvarnosti koji povremeno dotaknemo kada koristimo reč ‘red’”. 

 

Frenk Lojd Rajt 

 

 

Pionir moderne američke arhitekture Frenk Lojd Rajt (1867-1959) već više od 

veka predstavlja uzor i inspiraciju generacijama graditelja širom sveta. O tom 

strastvenom arhitekti, intelektualcu i humanisti naklonjenom demokratskim 

idealima napisano je mnoštvo knjiga, ali su u njima Rajtova obimna stvaralačka 

zaostavština i buran privatni život najčešće prikazani potpuno odvojeno. 

 

Knjiga Roberta Mekartera izdvaja se iz mora literature o slavnom arhitekti time što 

uzima u obzir ideje i verovanja koji su oblikovali Rajtov rad i širi intelektualni 

kontekst u kojem je stvarao, predočavajući nam i važne detalje iz njegovog 

uzbudljivog privatnog života. Iz Mekarterove knjige saznajemo šta je Rajtovu 

arhitekturu činilo tako revolucionarnom i zbog čega zdanja ovog angažovanog 

umetnika i konstruktora i danas deluju sveže, moderno, monumentalno. 

 

Dodatne informacije o ovoj knjizi možete pročitati na sajtu "Good Reads": 

http://www.goodreads.com/book/show/1465300.Frank_Lloyd_Wright 



O autoru 

 

Robert Mekarter je ugledni američki istoričar arhitekture, arhitekta i univerzitetski 

profesor. Tokom gotovo tri decenije dugog akademskog rada, uključujući i 17 

godina vodećih uloga u tri obrazovne institucije, Mekarter je podučavao više od 

1.300 studenata. Autor je mnogih radova iz oblasti arhitekture, među kojima su: 

„Understanding Architecture: A Primer of Architecture as Experience“ (2012), 

„Frank Lloyd Wright: Critival Lives“ (2006), „Louis I. Kahn“ (2005), „On and By 

Frank Lloyd Wright: A Primer of Architectural Principles“ (2005), „William 

Morgan: Selected and Current Works“ (2002), „Unity Temple: Frank Lloyd 

Wright“ (1997) i „Fallingwater: Frank Lloyd Wright“ (1994). 

 

 

 

6. Pol Tompson: GLAS PROŠLOSTI – usmena istorija / Beograd: Clio, 

2012. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/knjige.php?id=543 

 

Pol Tompson prati usmenu istoriju kroz  prošlost i promerava skorašnja dostignuća 

ovog internacionalnog pokreta. Posmatra kako istoričari upotrebljavaju usmene 

izvore. Nudi savete kako osmisliti projekte, diskutuje o pouzdanosti usmenih 

dokaza i razmatra razvoj istoriografije posmatrajući i njenu društvenu funkciju. 

Tompson iznosi razmišljanja o pamćenju, biću, sopstvu (the self) i upotrebi drame i 

terapije. 

 

Prava je retkost u modernom akademskom životu zameniti posle deset godina 

svoju knjigu koja je bez premca još boljom, ali je on uspeo. Njegov novi materijal 

o pamćenju, sopstvu, o drami kao terapiji, književni kritičari treba da čitaju u 

ranom detinjstvu. 

 

Independent 

 

Prva knjiga koja  spaja teoriju usmene istorije i tehničke procese. Ona predstavlja 

mapu koja pokazuje gde se usmena istorija nalazi u mozaiku zapadne istoriografije. 

 

American Historical Review 

 

O autoru 

 

Pol Tompson je profesor Društvene istorije na Univerzitetu u Eseksu, osnivač 

National Life Story Collection u Londonu i osnivač Udruženja za usmene istorije 

(Oral History Society). 

 

 



7. Greg Ričards i Robert Palmer: UZBUDLJIVI GRADOVI / Beograd: 

Clio, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/knjige.php?id=577 

 

Svaki grad ima svoj ritam, svaki je po nečemu prepoznatljiv i jedinstven, svaki je 

na određeni način udoban za svoje žitelje i zbog nečega primamljiv za goste. 

Prepoznavanje preimućstava i građenje strategije na osnovu njih stvaraju imidž 

grada koji doprinosi sveopštem kulturnom, ekonomskom i društvenom napretku. 

Kulturne manifestacije su jedan od efikasnih načina da grad izgradi svoj identitet i 

da se razvija. Autori ove knjige, stručnjaci u oblasti marketinga u kulturi Greg 

Ričards i Robert Palmer, analiziraju moguće načine na koje manifestacije kulture, 

poput festivala, izložbi i sajmova, pomažu gradovima da postanu prijatnija i 

poželjna mesta za život. Svoja zapažanja ilustruju iskustvima gradova koji su 

tokom protekle tri decenije nosili titulu „Еvropska prestonica kulture”. 

 

 

 

 

8. Antonio Skurati: DEČAK KOJI JE SANJAO KRAJ SVETA / 

Beograd: Clio, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/knjige.php?id=560 

 

U svom najnovijem delu „Dečak koji je sanjao kraj sveta”, Skurati se vraća 

izvorima svoje poetike, temama nasilja, straha, medija, slabih i trulih karika 

modernog društva. Satkan od svedočanstava pripovedača protagonista, roman daje 

žestoku kritiku medijske moći, a istovremeno i dirljivu priču o društvu koje se na 

neki način vraća u detinjstvo. I dok se otvoreno suočava s krizom institucija – 

škole, crkve, porodice, politike – upušta se u neizvesnu borbu sa demonom straha. 

Dečak koji je sanjao kraj sveta našao se 2009. u najužem izboru za nagradu Premio 

Strega. 

 


