
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 5 

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 на 
следећим пунктовима: 
 

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

       2.  Андрићев венац бр. 1, 
                        библиотека, телефон: 3043-078 
 
   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 
 

 
 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
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 опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Швајцарској Конфедерацији, Милана Ст. Протића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2014 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Индији, Јована Мириловића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 50/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Мароко, Слађане Прице Тавчиовске, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних 

мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Закон о извршењу кривичних санкција, Службени гласник Републике Србије 

бр. 55/2014 

 

Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2014 

 

Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Закон о правобранилаштву, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Закон о посредовању у решавању спорова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Закон о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2014 

 

Пословник о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног 

касационог суда, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2014 



Уредба о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о образовању Комисије за одобравање употребе службених возила, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2014 

 

Одлука Владе Републике Србије којом се овлашћује Јадранка Јоксимовић, 

министар без портфеља, да усмерава и усклађује рад министарстава и 

посебних организација у области европских интеграција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 49/2014 

 

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке 

изборне комисије, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2014 

 

Одлука о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених 

посланичких места у Народној скупштини, Службени гласник Републике 

Србије бр. 51/2014 

 

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 52/2014 

 

Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације, Службени 

гласник Републике Србије бр. 52/2014 

 

Одлука Владе Републике Србије којом се овлашћује мр Велимир Илић, 

министар без портфеља, да усмерава и усклађује рад министарстава и 

посебних организација у области ванредних ситуација, Службени гласник 

Републике Србије бр. 52/2014 

  

Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 52/2014 

 

Одлука о давању претходне сагласности на Предлог статута Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2014 

 

Одлука о проглашењу Дана жалости, 21, 22. и 23. маја 2014. године, поводом 

смрти и страдања великог броја грађана у поплавама на територији 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2014 

 

Одлука о допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 55/2014 

 

 



Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 55/2014 

 

Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и 

придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне 

скупштине Републике Србије у међународним парламентарним 

институцијама,  Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине 

Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о именовању заменика Генералног секретара Народне скупштине 

Републике Србије, Гордане Стаменић и Срђана Смиљанића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о избору председника прекршајних судова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о избору председника основних судова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о избору председника привредних судова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о избору председника виших судова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о укидању ванредне ситуације на територији Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Решење о разрешењу заменика Генералног секретара Владе, Новака Недића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о постављењу Генералног секретара Владе, Новака Недића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о престанку дужности Генералног секретара Владе, Вељка 

Одаловића, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 



Решење о разрешењу Генералног секретара Министарства спољних послова, 

Марка Благојевића, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о постављењу Генералног секретара Министарства спољних послова, 

Вељка Одаловића, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора 

за правни систем и државне органе, Службени гласник Републике Србије бр. 

47/2014 

 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора 

за односе са иностранством, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора 

за привреду и финансије, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора 

за јавне службе, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова 

Административне комисије, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова 

Кадровске комисије, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова 

Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних 

просторија, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова 

Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о престанку рада на положају заменика директора Републичког 

секретаријата за законодавство, Градимира Ненадовића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о постављењу на положај заменика директора Републичког 

секретаријата за законодавство, Градимира Ненадовића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење којим се констатује да је Владимиру Илићу, шефу кабинета 

председника Владе, престала дужност 27. априла 2014. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 



Решење о постављењу шефа кабинета првог потпредседника Владе, 

Владимира Илића, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Решење о постављењу шефа кабинета потпредседника Владе, Марије Блечић, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2014 

 

Решење о постављењу шефа кабинета потпредседника Владе, Мирослава 

Вајде, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2014 

 

Решење о допуни Решења о именовању председника, заменика председника и 

чланова Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода, Службени 

гласник Републике Србије бр. 54/2014 

 

Решење о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих 

послова, Милисава Миличковића, Службени гласник Републике Србије бр. 

56/2014 

 

Решење о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих 

послова, Александра Николића, Службени гласник Републике Србије бр. 

56/2014 

 

Решење о постављењу државног секретара у Министарству културе и 

информисања, Дејана Ристића, Службени гласник Републике Србије бр. 

56/2014 

 

Решење о разрешењу помоћника министра културе и информисања, Саше 

Мирковића, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2014 

 

Решење о постављењу државног секретара у Министарству културе и 

информисања, Саше Мирковића, Службени гласник Републике Србије бр. 

56/2014 

 

Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова 

привременог органа у општинама на територији Аутономне Покрајине  

Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2014 

 

Решење о постављењу директора Канцеларије за Косово и Метохију, Марка 

Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2014 

 

Закључак Владе Републике Србије којим се именује Лазар Крстић, министар 

финансија, за гувернера Републике Србије у Европској банци за обнову и 

развој, и др Душан Вујовић, министар привреде, за заменика гувернера 

Републике Србије у Европској банци за обнову и развој, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2014 



Исправка Решења о постављењу на положај помоћника министра финансија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 56/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Четвртог додатног протокола уз 

Европску конвенцију о екстрадицији, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Статут Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 20/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских 

органа, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 16/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Управе за имовину Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

16/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за управљање 

Стратегијом еУправе покрајинских органа, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 18/2014 

 

Одлука о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 19/2014 

 

Покрајинска скупштинска одлука о спровођењу Статута Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

20/2014 

 

Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2014 

 

Одлука о разрешењу чланова Радне групе за израду радног текста Нацрта 

статута Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 20/2014 

 

Решење о допуни Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 02-

41/2014 од 16. априла 2014. године, о постављењу директора Управе за 



имовину Аутономне Покрајине Војводине, Марка Радосављевића, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 16/2014 

 

Решење о именовању члана Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 16/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 34/2014 

 

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 38/2014 

 

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 38/2014 

 

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 39/2014 

 

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 39/2014 

 

Решење о избору председника Скупштине града Београда, Николе 

Никодијевића, Службени лист града Београда бр. 38/2014 

 

Решење о избору заменика председника Скупштине града Београда, Андрее 

Радуловић, Службени лист града Београда бр. 38/2014 

 

Решење о постављењу секретара Скупштине града Београда, Соње 

Подунавац,  Службени лист града Београда бр. 38/2014 

 

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине града Београда,  

Вукице Лончар, Службени лист града Београда бр. 38/2014 

 

Решење о избору градоначелника града Београда, др Синише Малог, 

Службени лист града Београда бр. 39/2014 

 

Решење о избору заменика градоначелника града Београда, Андреја 

Младеновића, Службени лист града Београда бр. 39/2014 

 

Решење о избору чланова Градског већа града Београда, Службени лист града 

Београда бр. 39/2014 

 



Решење о разрешењу Градске изборне комисије, Службени лист града 

Београда бр. 39/2014 

 

Решење о именовању Градске изборне комисије, Службени лист града 

Београда бр. 39/2014 

 

Извештај о раду заштитника грађана за 2013. годину, Службени лист града 

Београда бр. 30/2014 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о измени Закона о приватизацији, Службени гласник Републике Србије 

бр. 51/2014 

 

Закон о измени Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Уредба о начину коришћења службених возила, Службени гласник 

Републике Србије бр. 49/2014 

 

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Уредба о утврђивању речника набавке, Службени гласник Републике Србије 

бр. 56/2014 

 

Одлука о образовању Радне групе за вођење разговора са потенцијалним 

стратешким партнерима за „Железару Смедерево” д.о.о. Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2014 

 

Одлука о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2013. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2014 

  

Одлука о измени Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2014 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 

20ж став 1. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, број 38/2001),  

није у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 

52/2014 



Одлука Извршног одбора Народне банке Србије да не наплаћује накнаду за 

обрачун у вези са пословима платног промета по основу налога за уплату, 

односно пренос средстава у динарима и девизама на наменске рачуне који су 

отворени ради помоћи угроженима и отклањање последица ванредних 

околности – поплава у Републици Србији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 53/2014 

 

Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за период 1. јануар – 31. децембар 2013. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 53/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређивања 

локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, Службени гласник 

Републике Србије бр. 56/2014 

 

Правилник о Списку класификованих супстанци, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2014 

 

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак 

грађана који се плаћа по решењу, Службени гласник Републике Србије бр. 

49/2014 

 

Правилник о коришћењу подстицаја за органску производњу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 52/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о одређивању царинских органа за 

царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе, 

обрасцу дозволе и другим обрасцима докумената који прате спољну трговину 

контролисаном робом, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Правилник о измени Правилника о обрасцу и садржају захтева за издавање 

дозволе, обрасцу и садржају сертификата и потврда који прате извоз и увоз 

робе двоструке намене, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о начину вођења регистра лица која могу 

да обављају спољну трговину контролисаном робом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2014 

 



Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја у органској 

сточарској производњи по кошници пчела, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2014 

 

Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним 

документима, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2014 

  

Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Швајцарске 

Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног 

центра за развој миграционе политике (ИЦМПД), Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Европског споразума о главним 

унутрашњим водним путевима од међународног значаја (AGN), Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Регионалне конвенције о пан-евро-

медитеранским преференцијалним правилима о пореклу, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају 

између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2014 

 

Протокол између Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и 

Цивилних ваздухопловних власти Републике Сан Марино о преносу 

надзорних права и обавеза у примени члана 83 bis Конвенције о 

међународном цивилном ваздухопловству, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 4/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о допунама Покрајинске уредбе о платама, накнади 

трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица 

у органима Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 16/2014 

 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели средстава Покрајинског 

секретаријата за финансије у 2014. години за учешће у суфинансирању 

пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 16/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о праву на коришћење и начину коришћења 

преносних рачунара за службене потребе, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 17/2014 

 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине на конкурсима из области културе у 2014. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2014 

 

Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава из 

прихода од приватизације за 2014. годину за подршку предузетницима, 

микро и малим правним лицима у Аутономној Покрајини Војводини, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 16/2014 

 

Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из 

Буџетског фонда за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2014. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналној инспекцији, Службени 

лист града Београда бр. 29/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде, 

Службени лист града Београда бр. 29/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одвођењу и пречишћавању 

атмосферских и отпадних вода на територији града Београда, Службени лист 

града Београда бр. 29/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у 

граду Београду, Службени лист града Београда бр. 29/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању пловила на делу обале 

и водног простора на територији града Београда, Службени лист града 

Београда бр. 29/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима, Службени лист града 

Београда бр. 30/2014 

 



Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању баште угоститељског 

објекта на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 

34/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима, Службени лист града 

Београда бр. 34/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама, Службени лист града 

Београда бр. 34/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга 

на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 34/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о димничарским услугама, Службени 

лист града Београда бр. 34/2014 

  

Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња и 

кућних љубимаца на територији града Београда, Службени лист града 

Београда бр. 34/2014 

 

Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини 

града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска 

овлашћења, Службени лист града Београда бр. 36/2014 

 

Одлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских 

општина, Службени лист града Београда бр. 36/2014 

  

Одлука о изради Измена и допуна Генералног плана Београда 2021, 

Службени лист града Београда бр. 36/2014 

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, 

градска општина Гроцка, Службени лист града Београда бр. 36/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за 

обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска 

тврђава”, Службени лист града Београда бр. 36/2014 

  

Одлука о престанку важења Студије високих објеката Београда, Службени 

лист града Београда бр. 36/2014 

 

Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих 

јавних набавки од стране Агенције за јавне набавке и контролу јавних 

набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки, 

Службени лист града Београда бр. 39/2014 

 



Решење о проглашењу заштићеног подручја „Шума Кошутњак”, Службени 

лист града Београда бр. 34/2014 

 

Решење о измени Решења о проглашењу заштите природног добра „Кестен 

на Дорћолу”, Службени лист града Београда бр. 34/2014 

 

Решење о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Агенција за јавне 

набавке и контролу јавних набавки спроводи централизоване јавне набавке, 

Службени лист града Београда бр. 39/2014 

 

Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског 

земљишта за 2014. годину, Службени лист града Београда бр. 29/2014 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о распореду радног времена у министарствима, посебним 

организацијама и службама Владе, Републичком јавном правобранилаштву и 

јавним агенцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

Правилник о измени Правилника о организацији и раду лекарских комисија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 50/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2014 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера 

здравствене заштите животиња за 2014. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 52/2014 

 

Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа 

допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције Савета Европе о 

спречавању и борби  против насиља над женама и насиља у породици, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2014 

 



Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције о заштити деце и 

сарадњи у области међународног усвојења, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 4/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о допунама Покрајинске уредбе о утврђивању звања и 

занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу 

организацију и систематизацију радних места, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 16/2014 

 

 

Службени лист града Београда  

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају 

субвенционисану цену комуналних услуга, Службени лист града Београда бр. 

27/2014 

 

Одлука о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији 

града Београда, Службени лист града Београда бр. 36/2014 

 

Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и платама 

запослених у Градској управи, Службени лист града Београда бр. 36/2014 

  

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, 

Службени лист града Београда бр. 27/2014 

 

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, 

Службени лист града Београда бр. 36/2014 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма 

основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике 

Србије на Академији за националну безбедност, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

основних академских студија који се финансирају из буџета за 



високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2014/2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

основних струковних студија који се финансирају из буџета за високе школе 

струковних студија чији је оснивач Република за школску 2014/2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер 

академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе 

чији је оснивач Република за школску 2014/2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2014 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

докторских академских студија који се финансирају из буџета за 

високошколске установе чији је оснивач Република за 2014/2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

Правилник о допуни Правилника о евиденцији у средњој школи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о промени седишта Универзитета у Новом Саду, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели поклона и награда 

ученицима основних и средњих школа, Службени лист града Београда бр. 

29/2014 

 

Одлука о подизању споменика руском цару Николају II, Службени лист града 

Београда бр. 34/2014 

 

Закључак о допуни интервентних мера заштите најугроженијих грађана,  

Службени лист града Београда бр. 41/2014 

 

Обавештење Завода за заштиту културе града Београда о евидентирању добра 

које ужива претходну заштиту: градитељски објекат – Стара Механа Панића, 

Лоле Рибара 163, Железник, општина Чукарица, Службени лист града 

Београда бр. 31/2014 

 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за април 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2014 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у априлу 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 56/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Показатељ пада потрошачких цена у марту 2014. године, Службени лист 

града Београда бр. 35/2014 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2014. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         

 



 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 

 

 

           Смештај у библиотекама 

Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

     1. АЛО +  

2. БЛИЦ +  

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ +  

4. ВРЕМЕ +  

5. ДАНАС +  

6. ИНФОРМЕР +  

7. КУРИР +  

8. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије +  

9. НЕДЕЉНИК +  

10. НИН +                 

11. ПЕЧАТ +  

12. ПОЛИТИКА +                 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

 

 Смештај у библиотекама 

Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

                +                

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

                +  

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ                 +  

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА                 +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

 Смештај у библиотекама 

Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 

друштва Србије 
+  

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист 

 за књижевност и друштвена питања 
+  

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА +  

4. PC PRESS +  

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену 

Прописа 
+  

 

 

 

                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

         Смештај у библиотекама 

Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

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 

+  
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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.    Закон о општинама, 1902. год. 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. ТРАНСАТЛАНТИК 

Витолд Гомбрович 

Београд: Paideia, 2013. 

+ 

 

         

 
    

2. ОСВАЈАЊЕ ВЛАСТИ 

Милош Чеслав 

Београд: Paideia, 2013. 

 

+ 

 

    

3. БРАЗИЛСКИ ШПИЈУНИ 

Луис Фернандо Верисимо 

Београд: Paideia, 2013. 
+ 

 

 

                 

    

4. СИРОТАН БОЖИЈИ 

Никос Казанцакис 

Београд: Paideia, 2013. 

 

+ 

 

 

    

5. НЕМЕЗА 

Филип Рот 

Београд: Paideia, 2013. 

+ 

 

    

6. АНТОЛОГИЈА НЕМАЧКОГ УКЛЕТОГ 

ПЕСНИШТВА XIX И XX ВЕКА 

Београд: Paideia, 2013. 

+ 

 

    

7. НА ГРАНИЦИ: ЕСЕЈИ 

Бернхард Шлинк 

Београд: Plato books, 2013. 

+ 

 

    

8. 

 

ВЕЧНИ СИН 

Кристовао Теза 

Београд: Plato books, 2013. 

+ 

 

    

9. Т 

Виктор Олегович Пељевин 

Београд: Plato books, 2013. 

+ 

 

    

10. ВОДЕ: 12 НОВЕЛА 

Сузан Рингел 

Београд: Plato books, 2012. 

+ 

 

    

11. ЦЕРЕМОНИЈА 

Душан Ристић 

Београд: Plato books, 2013. 

+ 

 

    

 

 

 

 

 



 Смештај у библиотекама 

Немањина 22-26 А. венац 1 

 

    

12. ЗЕМЉА У КВАРУ 

Миодраг Зупанц 

Београд: Plato books, 2012. 

 

+ 

 

    

13. СЕЛО ЛУДАКА 

Наталија Кључарјова 

Београд: Plato books, 2012. 

+  

    

14. МЕЛАНХОЛИЈА ОТПОРА 

Ласло Краснахоркаи 

Београд: Plato books, 2013. 

 

+ 

 

 

    

15. ЗВЕРИЊАК 

Николо Аманити 

Београд: Plato books, 2013. 

 

+ 

 

    

16. ПАТУЉЦИ БРОЈЕ ДО СЕДАМ 

Војислав Радојковић 

Београд: Plato books, 2013. 

+ 

 

    

17. ИМА ЛИ БОГА И ДРУГЕ ДРАМЕ 

Душан Микља 

Београд: Plato books, 2013. 

+ 

 

    

18. АПСУРДИСТАН 

Гери Штајнгарт 

Београд: Plato books, 2012. 

+ 

 

    

19. А ОНДАК ЈЕ ЛЕТИЈО ЈЕРОПЛАН НАД 

БЕОГРАДОМ: СЕЋАЊА 

Александар Дероко 

Београд: Дерета, 2013. 

+ 

 

    

20. БАРОК У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ 

Миодраг Јовановић 

Београд: Дерета, 2012. 

+ 

 

    

21. БЕКСТВО ИЗ ЛОГОРА 14: 

НЕВЕРОВАТНА ОДИСЕЈА ЈЕДНОГ 

ЧОВЕКА ОД СЕВЕРНЕ КОРЕЈЕ 

Блејн Харден 

Београд: Дерета, 2013. 

+ 

 

    

22. БЕЗНАДЕЖНИ 

Колин Хувер 

Београд: Дерета, 2013. 

+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  АПРИЛ – МАЈ 2014. ГОДИНЕ 
 

  

1. А ПЛАНИНЕ ОДЈЕКНУШЕ 

Халед Хосеини 

Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

   

2. ЦРВЕНО ПОПУТ НЕВЕСТЕ 

Анилда Ибрахими 

Београд: Ренде, 2013. 

 

+ 

   

3. ДОДИР МУЗИКЕ 

Дафни Калотај 

Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

   

4. Ф.М. 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2012. 

+ 

   

5. РУКОПИС ОТКРИВЕН У АКРИ 

Пауло Коељо 

Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

   

6. ТАИ 

Горан Гоцић 

Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

   

7. УЛОВИТИ ЉУБАВ 

Зоран Миливојевић 

Нови Сад: Psihopolis institut, 2013. 

 

+ 

   

8. ЗНАМЕЊЕ АНЂЕЛА 

Дејан Стоиљковић 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

+ 

   

9. ШКОЛИЦЕ 

Хулио Кортасар 

Зрењанин: Sezam Book, 2012. 

+ 

   

10. ЖАБЕ 

Мо Јен 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

+ 

 

  

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Aleksandar Gatalica: NEVIDLJIVI : pikarski roman u pismima / 

Beograd: Vulkan izdavaštvo, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizare-vulkan.rs/NEVIDLJIVI-32574 

 

Roman Aleksandra Gatalice Nevidljivi alegorijska je pripovest o istoriji moderne 

umetnosti oblikovana u posebno teškom trenutku kada je svet zahvatio rat. Ni 

danas nije razjašnjena sudbina moderne umetnosti, kao ni to da ona nešto govori i 

o savremenom čoveku, što je posebno teško prihvatiti. Gatalica u romanu postavlja 

pitanje kako je posle prve izložbe impresionista 1874. došlo do tako neočekivanog 

razvoja modernog slikarstva koje je dočekano sa prezirom i ismevanjem. 

Nevidljivi se razvija kao pravi bildungsroman o karakterima koji od malih igrača 

epohe postaju kontrolori istorijskog toka umetnosti. Roman Nevidljivi napisan je u 

33 pisma koja dr Dimitrije Gerasimović Gerasim iz bolesničke postelje, počev od 

1953. godine, šalje svom mladom prijatelju u Čikago i u kojima otkriva svoju 

ulogu u najvećoj umetničkoj zaveri veka. To nisu uobičajeni tragovi prepiske, već 

epistole koje obuhvataju opis epohe, događaja, razmišljanja i, naravno, grade 

snažan romaneskni zaplet. Na srpskom jeziku tako se pojavio roman u pismima u 

kojem su pored fikcionalnih karaktera, junaci i Mark Šagal, Andre Deren, Pablo 

Pikaso, Salvador Dali... Tako se u Nevidljivima već začeo onaj dijalog sa 

umetnicima koji je Gatalica u Velikom ratu nastavio sa Gijomom Apolinerom, 

Žanom Koktoom, Fužitom, Manom Rejom, Kiki sa Monparnasa... 

 

 

 

2. Salaman Ruždi: LUKA I VATRA ŽIVOTA / Beograd: Vulkan 

izdavaštvo – Alnari, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizare-vulkan.rs/LUKA-I-VATRA-ZIVOTA-9829 

 

„Stasao si dovoljno da, kao i svi članovi naše porodice, zakoračiš u svet čarolija. 

Na tebe je red da se upustiš u avanturu – da, ona je napokon na pomolu!“ Ovo su 

reči koje je Harun uputio svom mlađem bratu, dvanaestogodišnjem Luki. Avantura 

počinje jedne lepe zvezdane noći u zemlji Alifbaj, kada Lukin otac Rašid iznenada 

utone u tako dubok san da niko ne može da ga probudi. Kako bi ga spasao od 

smrti, Luka se otiskuje na putovanje svetom čarolije sa vernim saputnicima – 

medvedom Kucom i psom Medvedom. Zajedno nailaze na pregršt čudesnih 

stvorenja, neobičnih saboraca i naizgled nepremostivih prepreka – sve sa nadom da 

će uspeti da ukradu Vatru života... 

 

 



3. Hulio Kortasar: ZVERINJE / Beograd: Tanesi, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://tanesi.co.rs/details_hulio_zverinje.html 

 

Ovom otkačenom knjigom priča, pod naslovom Zverinje, Tanesi obeležava pola 

veka od pojave romana Školice, posle koga je Hulio Kortasar svrstan medu najveće 

argentinske pisce. Ubrzo, on postaje jedan od najneobičnijih i najznačajnijih 

svetskih romansijera i pripovedača. Više godina posle smrti Kortasara, njegova 

prva supruga, Argentinka Aurora Bernandes (1920), filolog i prevodilac, napravila 

je antologiju njegovih priča na temu životinja, košmarnih i jednako razigranih. 

Čitalac je u prilici da na jednom mestu nađe sve njegove nesvodive živuljke, 

uključujući tu i potištenu kamilu koja je proglašena nepoželjnom. Tu su i 

uznemiravajuće manuskupije, i razulareni krokodili, iako ih niko nije video. A tu je 

i jedno dete koje ne može da pristane na reči kojima ukućani pokušavaju da ga 

umire govoreći mu da ne treba da se plaši, da je to što ga je nedokučivim 

prolomom noćne tišine užasnulo, u stvari, običan petao. U pričama o životinjama 

čini se kao da same reči, ali i prepoznatljivi kortasarovski rečenički sklopovi, stiču 

i jedan drugačiji život. Kao da i reči postaju mravi, konji, kasoari, tigrovi ili 

facolomci... Antologija Zverinje nastanjena je životinjama, mitološkim, 

izmaštanim, domaćim, koje strpljivo iz zasede čekaju svog čitaoca. Hulio Kortasar 

(1914–1984) rođen je u Briselu, gde mu je otac bio diplomata. Sa četiri godine 

vratio se s porodicom u Argentinu, u kojoj je sa majkom i mlađom sestrom, jer ih 

je otac napustio, živeo u okolini Buenos Ajresa. Izdržavao je porodicu predajući 

francusku književnost. Kao protivnik diktature Huana Perona, 1951 emigrirao je u 

Francusku, gde je radio kao prevodilac UNESKO-a. Na španski je preveo 

Robinzona Krusoa, Hadrijanove memoare, priče Edgara Alana Poa... Pisci kojima 

se divio bili su Lotremon i Alfred Žari. Podržavao je levicu u Latinskoj Americi 

(Kubansku revoluciju, Salvadora Aljendea u Čileu, sandiniste u Nikaragvi). Umro 

je u Parizu i tamo je sahranjen. Napisao je desetak knjiga priča, pet romana, više 

knjiga eseja, polemika, putopisa, pozorišnih i radio-drama, pesama... 

 

 

 

4. Borisav Pekić: USPENJE I SUNOVRAT IKARA GUBELKIJANA / 

Beograd: Srpska književna zadruga, 2009. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&pr

oducts_id=711 

 

Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana, kratki roman Borislava Pekića, pisca čije je 

prozno delo svojom tematskom složenošću i značenjskom punoćom obeležilo 

poslednje decenije dvadesetog veka u srpskoj književnosti, jedno je od njegovih 

najprivlačnijih proznih ostvarenja. Uspenje i sunovrat Letećeg Jermenina Ikara 

Gubelkijana, glavnog junaka ovog proznog dela, zapravo je narativna alegorija, 



odnosno parabola o čovekovom putu kroz život, u kojem on prolazi kroz 

paradigmatične situacije na putu prema željenom savršenstvu. U projektovanoj 

narativnoj analogiji književnog lika iz polovine dvadesetog veka sa mitskim 

Ikarom, i Borislav Pekić je, kao i mnogi drugi moderni evropski pisci prethodnog 

stoleća, potvrdio veliki uticaj mita na formiranje i ostvarivanje stvaralačkih ideja 

umetnika novog doba, na realnu vezu između prošlosti i sadašnjosti i na čovekov 

položaj i duhovne potrebe u jednom i u drugom vremenu. Savršenstvo i lepota, 

kojima podjednako teži čovek mitskog koliko i istorijskog vremena, pa tako i 

vremena Drugog svetskog rata i njegovih unutrašnjih protivurečnosti, koje je 

Borislav Pekić izabrao za sadržinsko-semantičku osnovu svoga romana, ne može 

biti ostvareno, zaključuje autor okončavajući put svoga junaka njegovim 

neminovnim sunovratom, čak ni u umetničkom obliku, koji suštinski, u zajednici 

sa istinskom predanošću lepoti igre, ima najviše mogućnosti da se tom savršenstvu 

približi. Tako je Pekić svojim kratkim romanom još jednom potvrdio stav da se 

dramatičnog istorijskog vremena i njegovih zahteva čovek ne može osloboditi čak 

ni u savršenstvu umetnosti. 

 

 

 

5. Dušan Kovačević: GENERALNA PROBA SAMOUBISTVA : malo 

gorča komedija o laži / Beograd: Srpska književna zadruga, 2008. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&pr

oducts_id=674 

 

Generalna proba samoubistva, nova komedija Dušana Kovačevića, nesumnjivo 

najboljeg dramskog pisca naše savremene književnosti, napisana sedam godina 

posle Doktora šustera (2001), prethodne drame ovog autora, završena deset dana 

pre početka ovogodišnjeg Sajma knjiga u Beogradu, na specifičan i posredan 

književni način, uz pomoć podtekstualnog humorističkog i satiričnog tona, uz 

neposredne groteskne i hiperbolične situacije i prizore, sistematski razvijajući i iz 

scene u scenu uvećavajući svoju komediografsku tenziju, govori o složenom i 

protivurečnom moralu i poremećenom identitetu današnjeg čoveka i našeg društva 

opterećenih neizvesnošću i različitim izazovima egzistencijalnog trenutka u kojem 

postoje. 

Nova Kovačevićeva drama, po mnogim elementima književne strukture, posebno 

po tematskoj aktuelnosti, po složenim odnosima među profilisano izgrađenim 

dramskim likovima, po bogatim narativnim elementima teksta i neočekivanim 

dramaturškim obrtima u njemu, prevazilazi sadržinske i značenjske okvire 

dosadašnjih pozorišnih dela ovog autora. Još jednom potvrđujući i u prostoru 

savremenog Beograda pronalazeći dramu apsurda i groteske u kojima živi današnji 

čovek, iz kojih u osnovi proizilaze sva njegova ranija pozorišna dela, Kovačević je 

u Generalnoj probi samoubistva našu neposrednu stvarnost video kao mnogostruko 

isprepletenu igru različitih životnih i književnih žanrova – kao dramu u drami, 



tragediju u komediji, satiru u groteski, farsu u tragediji. Njegova drama zapravo je 

simbolična tragikomedija današnjeg vremena, koja umnoženim, dobrovoljnim ili 

nametnutim ulogama koje nose njeni protagonisti pokazuje do kojeg stepena 

odbrambenih mehanizama je prinuđen da se spusti čovek našeg vremena i prostora 

da bi opstao u tragediji apsurda i agresije čiji je bespomoćni svedok. Stoga se 

Generalna proba samoubistva, po svojoj složenosti i semantičkoj dubini, može 

smatrati, kako i sam autor sugeriše, njegovom dosad najbolje napisanom dramom. 

 


