
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 7 

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 Ирској, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Лондону, Дејана Поповића, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије у Ирској, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Лондону, Огњена Прибићевића, Службени гласник Републике Србије бр. 

69/2014 

 

Уредба о одређивању Министарства одбране за издавање квалификованих 

електронских сертификата, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2014 

 

Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности 

„ПОВЕРЉИВО” и „ИНТЕРНО” у органима јавне власти, Службени гласник 

Републике Србије бр. 79/2014 

 

Уредба о оснивању Канцеларије за борбу против дрога, Службени гласник 

Републике Србије бр. 79/2014 

 

Одлука коморе извршитеља о пријему и расподели предмета, Службени 

гласник Републике Србије бр. 67/2014 

 

Одлука о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних 

санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне 

скупштине Републике Србије у међународним парламентарним 

институцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне 

скупштине Републике Србије у међународним парламентарним 

институцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2014 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да Одлука о 

распуштању Скупштина општина Подујево, Ђаковица, Сува Река, Дечани, 

Призрен, Урошевац и Клина (Службени гласник РС бр. 42/2010), у време 

важења, није била у сагласности са Уставом и законом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2014 

 



Одлука о проглашењу 2015. годином хуманости и обнове, Службени гласник 

Републике Србије бр. 70/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Организационог одбора за 

обележавање стогодишњице Првог светског рата, Службени гласник 

Републике Србије бр. 70/2014 

 

Одлукa о изменама Одлуке о броју посебних саветника министара и 

мерилима за накнаду за њихов рад, Службени гласник Републике Србије бр. 

71/2014 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о образовању Организационог одбора за 

обележавање стогодишњице Првог светског рата, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2014 

 

Одлука о образовању Савета за утврђивање предлога мера ради несметаног 

финансирања изградње и реконструкције одржавања и заштите државних 

путева, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2014 

 

Одлука Владе Србије којом се овлашћује Душан Вујовић, министар 

привреде, да врши овлашћења министра финансија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 73/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Пословника Владе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2014 

 

Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне 

опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2014 

  

Одлука о образовању Савета за реформу јавне управе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 79/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за 

процес приступања Републике Србије Европској унији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 79/2014 

  

Правилник о изменама Правилника о службеној легитимацији и начину рада 

овлашћених за вршење надзора, Службени гласник Републике Србије бр. 

71/2014 

 

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета, Службени 

гласник Републике Србије бр. 72/2014 

 

Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2014 



Правилник о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који 

подржавају електоре, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2014 

 

Правилник о образовању одељења Државног правобранилаштва, Службени 

гласник Републике Србије бр. 73/2014 

 

Правилник о дисциплинском поступку према осуђеним лицима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 79/2014 

 

Решење о именовању председника, заменика председника, потпредседника и 

чланова Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде 

укључивања Рома, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2014 

 

Решење о именовању председника српског дела Међувладине мешовите 

комисије са Румунијом, проф. др Зорана Машића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2014 

 

Решење о именовању председника српског дела Међувладиног мешовитог 

одбора са Републиком Хрватском, проф. др Зорана Машића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2014 

 

Закључци поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди – поплави 

која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања 

становништва и одбране угрожених места од поплава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2014 

  

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и 

службених/специјалних пасоша, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Италије о сарадњи у области одбране, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Пољске о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске 

Федерације о војној сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 7/2014 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Молдавије о сарадњи у области одбране, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Азербејџан о сарадњи у области одбране, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике 

Србије и Уједињених нација који обезбеђује ресурсе прелазним снагама 

Уједињених нација у Либану (UNIFIL), Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Споразум о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних 

послова Републике Србије и Дипломатске академије Министарства вањских 

послова и европских интеграција Црне Горе, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Споразум између Републике Србије и Црне Горе о реципрочном давању у закуп 

непокретности намењених смештају дипломатско-конзуларних 

представништава, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 7/2014 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Црне Горе о узајамном заступању у пружању конзуларне 

заштите и услуга у трећим земљама, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о оперативној и 

стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске 

канцеларије, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

7/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о избору потпредседника Покрајинске владе и покрајинског 

секретара за образовање, управу и националне заједнице, Михаља Њилаша, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2014 

 

Одлука о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја 

АП Војводине,  Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2014 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Скупштини Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2014 



Одлука о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 28/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 28/2014 

 

Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2014 

 

Решење о постављењу саветника председника Покрајинске владе, Жељка 

Веселиновића, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Допуна Правилника о начину припреме и достављања материјала 

градоначелнику града Београда, Службени лист града Београда бр. 50/2014 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2014 

 

Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији, Службени 

гласник Републике Србије бр. 75/2014 

 

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 70/2014 

 

Уредба о службеним зградама и пословним просторијама у јавној својини 

које користе органи Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 70/2014 

 

Уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 70/2014 

 

Уредба о допуни Уредбе о условима и поступку стицања статуса 

повлашћеног произвођача електричне енергије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 70/2014 



Уредба о поклонима који остају у јавној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 70/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре 

Царинске тарифе за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

73/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања 

водама у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2014 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених породичних 

стамбених објеката, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2014 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове порушених породичних 

стамбених објеката, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2014 

 

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о јединственој тарифи по којој се 

наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2014 

 

Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана 

развоја газдовања шумама за Шумадијско шумско подручје за период од 

2012. до 2021. године, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2014 

 

Одлука о врстама услуга за чије пружање Агенција за привредне регистре 

привремено неће наплаћивати накнаде, Службени гласник Републике Србије 

бр. 67/2014 

 

Одлука о образовању Радне групе за анализу стања и предлагање мера за 

унапређење квалитета сировог млека, Службени гласник Републике Србије бр. 

69/2014 

 

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну 

банку Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за Народну 

банку Србије,  Службени гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Одлука о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури 

рачуна из Контног оквира, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 



Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за Народну банку 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских 

извештаја за банке, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за банке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, 

уплата и исплата у ефективном страном новцу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 71/2014 

 

Одлука о висини минималне зараде за период јул–децембар 2014. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа 

систему за дистрибуцију природног гаса, Службени гласник Републике 

Србије бр. 75/2014 

 

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 1000 динара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 76/2014 

 

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 1000 динара, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2014 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о извозу шећера у земље Европске 

уније, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу 

јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2014 

 

Одлука о отварању Буџетског фонда за унапређење и развој области 

електронских комуникација и информационог друштва, Службени гласник 

Републике Србије бр. 79/2014 

 

Одлука о образовању Националног савета за развој туризма Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2014 

 



Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и 

минималних акциза за дуванске прерађевине, Службени гласник Републике 

Србије бр. 79/2014 

 

Одлука о увозу цигарета из Европске уније по преференцијалној стопи, 

Службени гласник Републике Србије бр. 79/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених 

производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа 

посебне дажбине, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2014 

    

Правилник о садржини и начину вођења Регистра пољопривредних  саветодаваца, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку за решавање спорова 

поводом регистрације националних интернет домена, Службени гласник 

Републике Србије бр. 67/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску 

производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2014 

 

Правилник о обрасцу и садржини идентификационе картице пољопривредног 

саветодавца, као и начину њеног коришћења, издавања и поништавања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2014 

 

Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама 

остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и 

храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине 

остатака средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 

72/2014 

 

Правилник о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење 

конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку 

инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и 

грожђа,  Службени гласник Републике Србије бр. 73/2014 

 

Правилник о начину означавања, садржини и изгледу ознака којима се 

означава непокретност која је предмет принудне наплате, односно објекат у 

коме је забрањено обављање делатности, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2014 

 



Правилник о ургентном одржавању државног пута, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2014 

 

Правилник о мерилима за одређивање броја саветника које мора имати 

учесник у транспорту опасног терета у железничком саобраћају, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2014 

 

Правилник о означавању железничких возила, Службени гласник Републике 

Србије бр. 74/2014 

 

Правилник о Регистру посредника у промету и закупу непокретности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 75/2014 

 

Правилник о стручном испиту за посреднике у промету и закупу 

непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2014 

 

Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу непокретности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 75/2014 

 

Правилник о пословном простору и опреми посредника у промету и закупу 

непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2014 

 

Правилник о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних 

пореских давања, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2014 

 

Правилник о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени 

гласник Републике Србије бр. 79/2014 

 

Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање 

саветодавних послова у пољопривреди, Службени гласник Републике Србије 

бр. 80/2014 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о пореској пријави 

за порез по одбитку, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за 

одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2014 

 

Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2014 

 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Акредитационог тела 

Србије, Милице Лукешевић, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2014 



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. 67/2014 

 

Финансијски извештаји Народне банке Србије са стањем на дан 31. децембра 

2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Годишњи извештај о реализацији спољнотрговинског промета контролисане 

робе за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2014 

 

Списак српских стандарда из области радио-опреме и телекомуникационе 

терминалне опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2014 

 

Листа активних супстанци у биоцидном производу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2014 

 

Листа одобрених супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2014 

 

Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 75/2014 

 

Правила о раду преносног система ЈП „Електромрежа Србије”, Београд, 

Службени гласник Републике Србије бр. 79/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора 

(Унапређење објеката правосудних органа) између Репулике Србије и 

Европске инвестиционе банке, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Јерменије о избегавању двоструког опорезивања у односу на 

порезе на доходак и имовину, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Меморандум о разумевању између Министарства рударства и енергетике 

Републике Србије и Министарства природних ресурса и заштите животне 

средине Републике Белорусије о сарадњи у области геологије, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2014 

 

Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Јапана у 

износу од пет стотина милиона јена за набавку триста хибридних возила, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2014 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о проглашењу парка природе „Русанда”, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2014 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне 

Покрајине Војводине за 2013. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 26/2014 

 

Решење о утврђивању Измена и допуна Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне Покрајине 

Војводине у 2014. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 25/2014 

 

Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 

2014. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2014 

 

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. 27/2014 

 

Решење о утврђивању Измена Годишњег програма коришћења средстава из 

Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о завршном рачуну града Београда за 2013. годину, Службени лист 

града Београда бр. 50/2014 

 

Одлука 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. 50/2014 

 

Одлука о буџету града Београда за 2014. годину, Службени лист града 

Београда бр. 50/2014 

 

Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 50/2014 

 

Одлука о локалним административним таксама, Службени лист града 

Београда бр. 50/2014 

 



Одлука о боравишној такси, Службени лист града Београда бр. 50/2014 

 

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац 

права јавне својине град Београд, Службени лист града Београда бр. 50/2014 

 

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника 

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

Београда бр. 50/2014 

  

Одлука о изменама Одлуке о правима детета у области финансијске подршке 

породици са децом на територији града Београда, Службени лист града 

Београда бр. 51/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду, Службени лист 

града Београда бр. 51/2014 

 

План детаљне регулације за културно-историјску целину Топчидер – II фаза, 

целина 2 – шира зона Хиподрома „Београд”, градске општине Чукарица и 

Савски венац, Службени лист града Београда бр. 53/2014 

  

Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског 

земљишта за 2014. годину, Службени лист града Београда бр. 51/2014  

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о раду, Службени гласник Републике 

Србије бр. 75/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, 

Службени гласник Републике Србије бр. 75/2014 

 

Одлука о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним 

агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2014 

 

Одлука о обезбеђивању услова за остваривање права из пензијског и 

инвалидског осигурања осигураника – слепог лица на накнаду за набавку 

специјалних помагала за читање и писање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 69/2014 

 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени 

гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима за 

спровођење мера активне политике запошљавања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 69/2014 

 

Правилник о садржају обрасца дозволе за производњу ветеринарског лека и о 

Регистру издатих дозвола за производњу ветеринарских лекова, Службени 

гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Правилник о подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет 

ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској 

медицини на велико, као и начину уписа, Службени гласник Републике Србије 

бр. 71/2014 

 

Правилник о измени Правилника о исправи о здравственом осигурању и 

посебној исправи за коришћење здравствене заштите, Службени гласник 

Републике Србије бр. 71/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите 

из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 

пензија за јул, август и септембар 2014. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 67/2014 

 

Решење о допуни Решења о утврђивању магистралних формула, Службени 

гласник Републике Србије бр. 71/2014 

 

Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа 

допринос за пензијско и и нвалидско осигурање за лица укључена у обавезно 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2014 

 

  

Службени лист града Београда  

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању категорија корисника који 

плаћају субвенционисану цену комуналних услуга, Службени лист града 

Београда бр. 51/2014  

 



Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Београд, Службени лист града Београда бр. 

51/2014  

 

Правилник о допуни Правилника о звањима, занимањима и платама 

запослених у Градској управи, Службени лист града Београда бр. 51/2014  

  

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и 

ученику, Службени лист града Београда бр. 46/2014 

 

Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа 

чији је оснивач град Београд, Службени лист града Београда бр. 51/2014  

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о утврђивању виле „Иванка” („Партизанка”) у Бањи Ковиљачи за 

споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2014 

 

Одлука о утврђивању логора „Свилара” у Панчеву за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2014 

 

Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и 

продуженог боравка, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2014 

 

Правилник о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и 

критеријумима за избор стручног сарадника – асистента у дому ученика, 

Службени гласник Републике Србије бр. 77/2014  

 

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања 

стручног испита за службеника за јавне набавке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 77/2014 

 

Решење о додели националног спортског признања спортисти Силвии Асис 

Де Соуза Ердељи за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у 

олимпијском спорту – стони тенис, одржаном у Курмајеу, у Италији, 2003. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2014 

 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер 

академских студија и докторских студија који се финансирају из буџета 

Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у 

Новом Саду у школској 2014/2015. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 28/2014 

  

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о оснивању Основне школе „Краљица Марија” Палилула, у насељу 

Овча, Службени лист града Београда бр. 51/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта установе културе 

„Дирекција ФЕСТ-а”, Службени лист града Београда бр. 51/2014 

 

Решење о измени и допуни оснивачког акта Туристичке организације 

Београда, Службени лист града Београда бр. 51/2014  

  

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за јун 2014. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 72/2014 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у јуну 2014. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 78/2014 

 

Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о 

кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 

2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2014 

 

Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом 

кварталу 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2014 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2014 
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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 потпомагању домаће радиност (индустрије), 1898. год. 

2.   Закон о панађурима и недељним пазарним данима, 1902. год. 

3.   Закон о осигурању стоке, 1905. год. 

      4.  Закон о регулисању и употреби вода, 1905. год. 

5.   Знаменити Срби XIX века, 1901. 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. ГОСПОЂИЦА ЕЛЗА 

Артур Шницлер 

Београд: Партенон: Српска књижевна 

задруга, 2008. 

+ 

 

         

 

    

2. ГОСПОЂИЦА ЛИЗА 

Фјодор Сологуб 

Београд: Партенон: Српска књижевна 

задруга, 2008. 

 

+ 

 

    

3. ХЕЛГА И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Селма Лагерлеф 

Београд: Партенон: Српска књижевна 

задруга, 2008. 

+ 

 

 

                 

    

4. КЊИГА ЗА ТЕБЕ 

Маргарита Бирна-Провен 

Београд: Партенон: Српска књижевна 

задруга, 2010. 

 

+ 

 

 

    

5. ЉЕТОПИС ВЈЕЧНОСТИ 

Жарко Команин 

Београд: Српска књижевна задруга, 2009. 

+ 

 

    

6. КОВЧЕЖИЋ ОД ЕМАЉА 

Алберто Мариа Кандиоти  

Београд: Партенон: Српска књижевна 

задруга, 2010. 

+ 

 

    

7. ПРИНЦ И СЕРБСКИ СПИСАТЕЉ 

Милисав Савић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2008. 

+ 

 

    

8. 

 

ШАТРА ЧУДЕСА 

Жорж Амадо 

Београд: Српска књижевна задруга, 2005. 

+ 

 

    

9. СЕСТРЕ 

Мирослав Тохољ 

Београд: Српска књижевна задруга, 2013. 

+ 

 

    

10. ЖИЖА 

Жарко Аћимовић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2013. 

+ 

 

    

11. НАСЛЕЂЕ ИЛИ КРИПТА ДУША 

Кристофер Паолини 

Београд: Чаробна књига, 2012. 

+ 

 

    

  



 Смештај у библиотекама 

Немањина 22-26 А. венац 1 

 

    

12. ПАЛМИН ПИРИНАЧ 

Франсиско Азеведо 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

 

+ 

 

    

13. ЦАРСТВО СУНЦА 

Џејмс Грејам Баларад 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

 

+ 

 

 

    

14. НИШТА НЕ СТОЈИ НА ПУТУ НОЋИ 

Делфина де Виган 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

 

+ 

 

    

15. МАЛЕ ПРИЧЕ 

Дaвид Албахари 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

+ 

 

    

16. ОГРОМНИ МИКРОКОСМОСИ : 

ИЗАБРАНИ РОМАНИ 

Александар Гаталица 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

+ 

 

    

17. ЛИМОНОВ 

Емануел Карер 

Београд: Чаробна књига, 2012. 

+ 

 

    

18. ПРЕ НЕГО ШТО ИЗГОРИМ 

Гауте Хејвол 

Београд: Чаробна књига, 2012. 

+ 

 

    

19. ЖУТА КАБАНИЦА 

Ђорђе Бајић 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

+ 

 

    

20. ОСВЕТА МАЛОГ ПРИНЦА 

Бранко Димитријевић 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

+ 

 

    

21. НИТ 

Викторија Хислоп 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

+ 

 

    

22. ЛЕШЕВЕ НА ВИДЕЛО 

Хилари Мантел 

Београд: Чаробна књига, 2012. 

+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  ЈУН – ЈУЛ 2014. ГОДИНЕ 
 

  

1. ДРУГА КЊИГА : ДНЕВНИК ЈЕДНЕ РОБИЈЕ 

Жарко Лаушевић 

Београд: Hipatia, 2013. 

 

   

2. ЈА. И НИКО МОЈ 

Александар Тијанић 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

3. ЛОВАЦ НА ЗМАЈЕВЕ 

Халед Хосеини 

Београд: Лагуна, 2008. 

 

   

4. МАТИ ПИРИНЧА 

Рани Маника 

Београд: Лагуна, 2004. 

 

   

5. МОЖДА НЕБО ЗНА 

Гијом Мусо 

Београд: Вулкан издаваштво, 2013. 

 

   

6. ОПАСНО САЗНАЊЕ 

Таша Александер 

Београд: Алнари, 2012. 

 

   

7. ПОСЛЕДЊА ГЕТЕОВА ЉУБАВ 

Мартин Валзер 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

 

   

8. ПОСЛЕДЊИ БЕГУНАЦ 

Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

9. СОЛОМОНОВО СЛОВО 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2011. 

 

   

10.  ЗБОГОМ ИЛУЗИЈЕ 

Милена Маровић 

Београд: Добра књига, 2011. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREPORUČUJEMO 
 

 

 

 

 

1. Slobodan Mileusnić: SRPSKI MANASTIRI OD HILANDARA DO 

LIBERTVILA / Beograd: Srpska književna zadruga, 2004. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/8099_srpski_manastiri_od_hilandara_do_libertvila_knjiga

_delfi_knjizare.html 

 

Knjiga Slobodana Mileusnića bogato je ilustrovana monografija najznačajnijih 

srpskih verskih spomenika, ne samo u Srbiji nego i van nje. Autor je jedan od 

najpouzdanijih tumača srpskih crkvenih i umetničkih spomenika. U knjizi su date 

odrednice pedeset i pet srpskih manastira, sa detaljnim opisom istorijata njihovog 

nastanka i gradnje i sa fotografskim snimkom njihovog spoljašnjeg izgleda. Dat je 

takođe opis unutrašnjeg izgleda svakog manastira, njegovog živopisa i riznice, kao i 

ilustracije najznačajnijih fresaka i ikona. Na kraju je navedena literatura korišćena za 

nastanak ove bogate i reprezentativne knjige. 

 

 

 

2. Slobodan Ćirović: KALIPOLJE / Beograd: Srpska književna zaduga, 

2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

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

ucts_id=834 

 

Na 560 strana napisao je Slobodan Ćirović romansiranu hroniku Šumadije u XX 

veku. Lična, porodična i nacionalna drama dobija svoju kulminaciju početkom 

Drugog svetskog rata, u kragujevačkom okrugu, sa centrom u piščevom rodnom kraju 

– Gruži. Emotivni, vojni i politički sukobi u ratnim uslovima dobijaju svoju 

kulminaciju, izoštravaju karaktere i uopštavaju dimenzije tragičnosti. Pišući čistim 

jezikom, s finom leksikom, autor dočarava jedan svet i njegov duh dokazujući da o 

Srbiji u ovom razdoblju, posle knjiga Antonija Isakovića, Dobrice Ćosića, Danka 

Popovića, Vidosava Stevanovića – pisac ima još šta da kaže. Ozbiljan kandidat za 

roman godine.  

 

 

 

 

http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/


3. Momo Kapor: SENTIMENTALNI PRTLJAG MOME KAPORA / 

Beograd: Srpska književna zaduga, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://dereta.rs/035748bf-d168-4988-bcfe-3152c0629385/Sentimentalni-prtljag-

Mome-Kapora-Intervjui-.aspx#.U9Df1kBSPXQ 

 

Još na svom prelazu iz novinarstva u književnost, Momo Kapor je počeo da daje 

intervjue novinama i časopisima. U njima je odgovarao na pitanja dnevna i trajna: 

slikarstva, književnosti, društva, politike, života u svim njegovim oblicima. 

U ovoj knjizi nalazi se 46 intervjua koje je dao od 1970. do 1990. godine – najviše u 

Zagrebu i Beogradu. U njima zrači njegov autentični, duhoviti i mudri duh. 

43 autora-novinara, 31 novina i revija. 

Knjiga sa albumom Mominih fotografija iz onog doba, кnjiga koja se čita u celini, 

kao roman, kao hronika jednog neponovljivog vremena.  

 

 

4. Zoran Živković: ČETIRI PRIČE DO KRAJA / Beograd: Admiral books, 

2010. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizare-vulkan.rs/CETIRI-PRICE-DO-KRAJA-3435 

 

U kakvom to čudesnom zdanju imaginacije mogu da se istovremeno nađu ćelija 

osuđenika na smrt, bolnička soba, hotelski apartman i lift restoran? Gde to ponuda za 

goste hotela obuhvata rudnik cinka, klanicu, fabriku oružja i groblje znamenitih 

umetnika? Zašto je četvoro samoubica odabralo isto kupatilo da u njemu sprovede u 

delo svoj čin? Najzad, šta je navelo profesora književnosti da iz velikih proznih dela 

fanatički iseca slova? U ovom čudesno maštovitom, burlesknom romanu o Umetnosti 

i Smrti ništa nije kao što izgleda na prvi pogled, a svaka stranica samo dodaje novu 

stazu složenom lavirintu simbola. 

 

 

 

5. Vladislav Bajac: BEKSTVO OD BIOGRAFIJE ILI ROMAN O ČOVEKU SA 

OSAM IMENA / Beograd: Arhipelag, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.arhipelag.rs/vesti/bekstvo-od-biografije-ili-roman-o-coveku-sa-osam-

imena/ 

 

U izdanju Arhipelaga objavljeno je novo izdanje romana Vladislava Bajca Bekstvo od 

biografije. Ovaj roman, čiji je podnaslov Život u osam imena, jeste čudesna priča o 

Đorđu Šagiću, prvom Srbinu koji je zvanično useljen u Ameriku, pre tačno 200 

godina, i koji je tokom uzbudljivog života promenio osam imena i ispisao osam 

nesvakidašnjih sudbinskih priča. 

 

http://www.knjizare-vulkan.rs/oblast-DOMACE-KNJIGE-1-izdavac-ADMIRAL%20BOOKS
http://www.knjizare-vulkan.rs/oblast-DOMACE-KNJIGE-1-izdavac-ADMIRAL%20BOOKS


Đorđe Šagić je junak sa osam imena i sa osam biografija. Promene imena kod ovog 

junaka predstavljaju suštinsku promenu njegovog života ispunjenog preokretima, 

zapletima, strasnim izborima i velikim, egzistencijalno uzbudljivim odlukama. 

Ostavljajući iza sebe jedno ime i jedan period i način svog života, Đorđe Šagić 

nezaustavljivo hrli u susret izazovima i onome pred čime zastaje najveći broj ljudi i 

njegovog i modernog vremena: novo i neočekivano iskustvo života podstaknuto 

voljom da se prepoznaju i iskušaju sve krajnje mogućnosti sopstvene životne priče. 

Ali iako je promenio toliko imena, toliko gradova i država, toliko sudbina i 

biografija, Đorđe Šagić ostaje istrajno vezan za početnu tačku svoje avanturе koju 

jednako prepoznaje u knjigama i novinama koje svuda pokreće, kao i u Srbiji XIX 

veka za koju se stalno interesuje. 

 

Đorđe Šagić je prešao nesvakidašnji put od Karlovačke bogoslovije koju napušta i 

propasti Karađorđeve Srbije, preko Nemačke koju je prokrstario pešice, do Amerike, 

u kojoj je promenio mnogo imena, zanimanja i gradova, i sve do Paname i Meksika. 

U svom životu, od 1795. do 1873, junak romana Bekstvo od biografije koristio je 

osam imena i prezimena – Đorđe Šagić, Georgius Schagics, Đorđe Ribar, Džordž 

Fišer, Grecus/Greco-Americanus, Horhe Fišer, Geo. Fišer, Georgij Šagić. Za sebe je 

pričao da je po rođenju Srbin, po duhu Meksikanac, po karakteru Teksašanin, po 

državljanstvu Amerikanac. Šagić je bio general armije Novog Meksika i major 

američke vojske, direktor carine i sudija. Vršio je komasaciju zemlje u Kaliforniji i 

stvarao srpsku koloniju. Pomogao je podizanju prve srpske crkve Sveti Sava u 

Džeksonu 1864. godine. 

 

Đorđe Šagić je jedinstvena sudbina, a Bekstvo od biografije je nesvakidašnja priča o 

čoveku koji je tragao za slobodom i sobom. 

 

Na predstavljanju knjige u Arhipelagu, pored Vladislava Bajca i Gojka Božovića, 

urednika Arhipelaga, govorio je i reditelj Miodrag Kolarić koji je najavio premijeru 

dugometražnog dokumentarnog filma Život u osam imena posvećenog Đorđu Šagiću. 

Premijera ovog filma, koji roman Vladislava Bajca uzima kao jedan od najvažnijih 

izvora, predviđena je za 28. jun u Filadelfiji. 

 

U izdanju Arhipelaga objavljeni su romani Vladislava Bajca: Hamam Balkanija (u 

sedam izdanja), Knjiga o bambusu, Crna kutija, Druid iz Sindiduna i Bekstvo od 

biografije, kao i knjiga priča Gastronomadske priče. 

 

Poezija i proza Vladislava Bajca prevođeni su na desetak stranih jezika. Pojedine 

piščeve knjige objavljene su u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Sloveniji, 

Makedoniji, Bugarskoj, Rusiji, Češkoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji i Egiptu. U 

inostranstvu su izvođene pozorišne predstave po tekstovima iz piščevih knjiga. 

 

 

  

 

 



6. Čarls Simić: GLEDAJ DUGO I NETREMICE / Beograd: Arhipelag, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/gledaj-dugo-i-netremice/ 

 

Strasno i lucidno svedočanstvo o iskušenjima modernih vremena. 

O političkoj neodgovornosti, o vojnim intervencijama, o tome ko su danas autentični 

svedoci užasa, o nestanku javnog dobra iz javnih politika, o novom globalnom talasu 

pesimizma, o marginalizaciji znanja, o javnim bibliotekama koje se u Sjedinjenim 

Američkim Državama sve češće zatvaraju, o filmovima koje ne možemo zaboraviti 

ili o slikama i prizorima savremenog sveta koje ne smemo prećutati. 

Oživljavanje vlastitih sećanja na odrastanje u Beogradu ili pak na život u Evropi i 

potom u Americi. 

 

 

O autoru: 

 

Čarls Simić (Beograd, 1938), američki pesnik i esejista srpskog porekla. Jedan je od 

najznačajnijih savremenih svetskih pesnika i esejista. 

 

Najvažnije knjige pesama: Raščinjavajući tišinu (1971), Povratak mestu 

osvetljenom čašom mleka (1974), Haronova kosmologija(1977), Klasične igre iz 

balske dvorane (1980), Oštrine (1982), Beskrajna tuga (1986),  Svet se ne 

završava (1989), Knjiga bogova i đavola (1990), Hotel Nesanica (1992), Venčanje 

u paklu (1994), Šetnja sa crnom mačkom (1996), Jackstraws (1999), Noćni 

izlet(2001), Moja nema pratnja (2005), Ta sitnica (2008), Majstor prerušavanja (2010). 

 

Najznačajnije knjige eseja: Alhemija sitničarnice (1993, 2008), Nezaposleni 

vidovnjak (1999), Metafizičar u mraku (2003). 

 

Najvažnije nagrade: Nagrada Makarturove fondacije, Pulicerova nagrada, Nagrada 

“Edgar Alan Po”, Nagrada Američke akademije, Međunarodna Grifinova nagrada za 

poeziju, Nagrada “Valas Stivens”, Nagrada Poeta Laureatus Kongresne biblioteke u 

Vašingtonu, Nagrada Srpskog PEN centra za prevođenje srpske književnosti, Medalja 

“Robert Frost” za životno delo u poeziji, Nagrada Vilček za umetnost i humanistiku. 

Na engleski jezik preveo je knjige pesama Vaska Pope, Ivana V. Lalića, Ljubomira 

Simovića, Milorada Pavića, Branka Miljkovića, Novice Tadića, Radmile Lazić, kao i 

tri antologije moderne srpske poezije. 

 

Stalni je kritičar New York Review of books. 

 

Predavao je književnost na Univerzitetu Nju Hempšir. 

Živi u Stafordu, Nju Hempšir. 

 

U izdanju Arhipelaga objavljeni su knjiga eseja Čarlsa Simića Alhemija 

sitničarnice (2008) i knjiga izabranih i novih pesama Iščekujući presudu (2010). 

 

http://www.arhipelag.rs/knjige/gledaj-dugo-i-netremice/


7. Mihajlo Pantić: HODANJE PO OBLACIMA: priče / Beograd: Arhipelag, 

2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/hodanje-po-oblacima/ 

 

Nova knjiga priča jednog od vodećih savremenih srpskih pisaca. 

Hodanje po oblacima je majstorski napisana knjiga u kojoj se u glavnim ulogama 

ukazuje ljubav u različitim izdanjima i okolnostima, od sile koja iskupljuje i 

osmišljava ljudsku sudbinu do sile zbog koje se strada i pati. 

Priče o ljubavi i svakodnevici, o strasti i o tome kako i zašto strast iščezava, o 

prijateljstvu i drami sredovečnog iskustva, o vremenu koje je prošlo i o tome kako 

ispuniti sve vreme današnjeg dana, o nesvakidašnjim primerima svakodnevnog života 

i o trenucima u kojima se menja čitav dotadašnji čovekov život, o Beogradu i Novom 

Beogradu. 

Uzbudljive i promišljene priče kazane punom snagom, u času neponovljivog životnog 

iskustva. 

Antologijske priče savremene srpske književnosti. 

Jedinstvene priče pisca knjiga Ako je to ljubav i Novobeogradske priče.  

 

 

 

8. Vida Ognjenović: ŽIVI PRIMERI / Beograd: Arhipelag, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/vesti/zivi-primeri-vide-ognjenovic-u-uzem-

izboru-za-nagradu-isidora-sekulic/ 

 

Živi primeri su jezički iznijansirano i snažno pripovedanje o modernim sudbinama 

predstavljenim kroz nekoliko portreta junaka koji su upečatljivi, stvarni i mogući, od 

krvi i mesa. Te sudbine se prepliću i dozivaju tako da ove priče oblikuju gotovo 

romanesknu celinu. Junaci u novim pričama Vide Ognjenović nalaze se u mreži 

mnogobrojnih priča koje su čuli, vesti koje su došle do njih, informacija koje su im 

promenile život. 

U Živim primerima pripoveda se postepeno, ali se utoliko napetije i sugestivnije 

ocrtavaju fizionomije junaka i njihove sudbine, kao i ona iskliznuća u tim sudbinama 

zbog kojih priča i nastaje, o kojima jedino i valja pričati. 

O tome pričaju nove priče Vide Ognjenović. 


