
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 2 

2015.  



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

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

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

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

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 
Смиљана Павков, документалиста  

 
 
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  

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2015 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Кнежевини Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, 

са седиштем у Берну, Милана Ст. Протића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 20/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Кнежевини Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, 

са седиштем у Берну, др Снежане Јанковић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 20/2015 

 

Закон о допуни Закона о министарствима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 14/2015 

 

Закон о оружју и муницији, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за разматрање чињеница 

до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 12/2015 

 

Одлука о проглашењу Дана жалости, Службени гласник Републике Србије бр. 

17/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење примене Отавске конвенције, 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну 

заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2015 

 

Правилник о обрасцу уверења о завршеној основној и специјализованој обуци 

посредника, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2015 

 

Правилник о ближим условима и поступку за издавање дозволе за спровођење 

основне и специјализоване обуке посредника и надзору над спровођењем обуке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2015 

 



Решење Министарства државне управе и локалне самоуправе, којим се 

Српска народна партија, са седиштем у Београду, Кнеза Милоша број 14, 

уписује у регистар политичких странака, на регистарском листу број 101, 

Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 

Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног 

места у Националном савету албанске националне мањине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2015 

 

Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног 

места у Националном савету чешке националне мањине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2015 

 

Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног 

места у Националном савету албанске националне мањине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2015 

 

Решење о разрешењу шефа кабинета потпредседника Владе, Мирослава Вајде, 

Службени гласник Републике Србије бр. 13/2015 

 

Решење о постављењу шефа кабинета потпредседника Владе, Милоша 

Поповића, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за европске 

интеграције, Ксеније Миленковић, Службени гласник Републике Србије бр. 

14/2015 

 

Решење о постављењу почасног генералног конзула Републике Србије у Санкт 

Петербургу, Руска Федерација, Генадија Николајевича Тимченка, Службени 

гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и 

спорта,  Уроша Зековића, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Решење о постављењу на положај помоћника министра омладине и спорта,  

Уроша Зековића, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Закључак Владе Републике Србије 05 број 018-764/2015, којим се прихвата 

одлука бр. 1/2014 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије о 

замени Протокола 3 Споразума о стабилизацији и придруживању између 

Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, о 

дефиницији појма ,,производи са пореклом” и методама административне 

сарадње, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2015 

 

 



 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске 
Федерације о реадмисији, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 3/2015 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2015 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Румуније о отварању међународног граничног прелаза Јаша Томић (Република 
Србија) – Фењ (Румунија) на српско-румунској државној граници, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2015 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врбица (Република Србија) 
– Валкањ (Румунија) на српско-румунској државној граници, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2015 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Румуније о отварању међународног граничног прелаза Наково (Република Србија) 
– Лунга (Румунија) на српско-румунској државној граници, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2015 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења службених возила, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 04/2015 
 
Решење о постављењу заменика правобраниоца Аутономне Покрајине 
Војводине, Жељка Радуловића, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 03/2015 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском  правобранилаштву града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 2/2015 
 
Решење о избору заштитника грађана, Катарине Жежељ, Службени лист града 
Београда бр. 98/2014 
 



Закључак о приступању промени Статута града Београда, Службени лист 

града Београда бр. 2/2015 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о осигурању депозита, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2015 

 

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 14/2015 

 

Закон о Агенцији за осигурање депозита, Службени гласник Републике Србије 

бр. 14/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 14/2015 

 

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

Србије бр. 14/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим 

водама, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Закон о измени и допуни Закона о државној припадности и упису пловила, 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, Службени гласник 

Републике Србије бр. 20/2015 

 

Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Колубарског 

и Мачванског управног округа, Службени гласник Републике Србије бр. 

11/2015 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива 

акумулације ,,Селова”, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 



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

гласник Републике Србије бр. 12/2015 

 

Уредба о садржини обрасца за одустанак од уговора о временски подељеном 

коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи 

приликом препродаје и о омогућавању размене, Службени гласник Републике 

Србије бр. 12/2015 

 

Уредба о садржини стандардног информативног обрасца за уговоре о 

временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за 

одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2015 

 

Уредба о изменама Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплађују накнаде 

за услуге које врши Управа за трезор, Службени гласник Републике Србије бр. 

12/2015 

 

Уредба о утврђивању подручја бање ,,Селтерс бање”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 13/2015 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког 

налазишта Виминацијум, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2015 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене међународног 

водног пута Е 80-Дунав (Паневропски коридор VII), Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 

финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских 

комуникација и информационог друштва у 2015. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 14/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених 

потреба и друге програме интеграције избеглица у 2015. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 15/2015 

 

Уредба о висини накнада за воде за 2015. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 15/2015 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке ,,РУКА РУЦИ”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 15/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма за подршку унапређења привредног амбијента у 

циљу привлачења инвестиција за 2015. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 16/2015 



Уредба о утврђивању подручја бање ,,Новопазарске Бање”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 16/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана 

Тимочке крајине за период до 2018. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 17/2015 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма 

обнове привредне делатности на поплављеном подручју, Службени гласник 

Републике Србије бр. 17/2015 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката спортске 

инфраструктуре, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2015. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2015 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о евиденцији непокретности у јавној 

својини, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2015. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 21/2015 

 

Уредба о изменама Уредбе о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, 

у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом 

добара у иностранство, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2015 

 

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и 

минималних акциза за дуванске прерађевине, Службени гласник Републике 

Србије бр. 12/2015 

 

Одлука о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке 

послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 12/2015 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – 

граница Мађарске, са два пружна колосека, Службени гласник Републике 

Србије бр. 13/2015 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 

Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике 

Србије за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2015 

 



Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно 

партнерство, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2015 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 

1. Закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру, 

Службени гласник Републике Србије,  65/2013, нису у сагласности с Уставом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење ликвидности буџета Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2015 

 

Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем 

Светске царинске организације на 54. заседању септембра 2014. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 16/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за координацију активности на примени 

модела развоја електронске управе Републике Естоније, Службени гласник 

Републике Србије бр. 17/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Статута Агенције за приватизацију, Службени 

гласник Републике Србије бр. 17/2015 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спољној ревизији банака, Службени 

гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Статута Народне банке Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш – 

Димитровград са елементима детаљне регулације на животну средину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 21/2015 

 

Одлука о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с 

кредитима индексираним у страној валути, Службени гласник Републике 

Србије бр. 21/2015 

 

Правилник о методама испитивања сорте хмеља (humulus lupulus L.) ради 

признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 



Правилник о условима у погледу кадрова, опреме и простора организације која 

спроводи обуку за енергетске менаџере и овлашћене енергетске саветнике, 

Службени гласник Републике Србије бр. 12/2015 

 

Правилник о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског 

менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и 

начину полагања испита за енергетског менаџера, Службени гласник Републике 

Србије бр. 12/2015 

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођења одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за коришћење 

радио-фреквенција, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле коришћења 

радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од 

штетних сметњи, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање 

висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби, Службени гласник 

Републике Србије бр. 16/2015 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о оперативној дозволи за 

обављање јавног авио-превоза, Службени гласник Републике Србије бр. 

16/2015 

 

Правилник о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу 

приватизације, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2015 

 

Правилник о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за 

приватизацију, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2015 

 

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 18/2015 

 

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним 

расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2015. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о испитивању возила, Службени 

гласник Републике Србије бр. 18/2015 



Правилник о изменама и допуни Правилника о преласку са аналогног на 

дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Правилник о изменама и допунама  Правилника о медицинско-техничким 

помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења 

техничких средстава (у обављању послова приватног обезбеђења), Службени 

гласник Републике Србије бр. 19/2015 

 

Правилник о обрасцу службене легимитације инспектора за заштиту и одрживо 

коришћење рибљег фонда, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2015 

 

Правилник о облику и садржини образаца за одустанак од уговора на даљину 

или уговора који се закључује изван пословних просторија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2015 

 

Правилник о садржини и начину вођења Евиденције удружења и савеза 

удружења за заштиту потрошача и условима за упис, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2015 

 

Правилник о начину и условима за обављање пилотаже, условима, програму, 

начину и трошковима полагања стручног испита за лоцмана и обрасцу 

лоцманске легитимације, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2015 

 

Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2015 

 

Решење о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебан додатак) за 

рехабилитовано лице, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2015 

 

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној 

делатности града Београда, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 

Колективни уговор за Јавно предузеће ,,Пошта Србије”, Београд, Службени 

гласник Републике Србије бр. 14/2015 

 

Посебан колективни уговор за Електропривреду Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 15/2015 

 

Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 15/2015 

 



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

Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 

Јавни позив за пријаву пројекта за Програм за подршку унапређења привредног 

амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 17/2015 

 

 

 Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном 

оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за 

регион Југоисточне Европе (2013), Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 3/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о допуни Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

04/2015 

 

Решење о утврђивању номиналног износа суфинансирања трошкова за 

биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете 

за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 04/2015 

 

Решење о утврђивању номиналног износа новчане помоћи породици у којој 

се роди треће дете за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 04/2015 

 

Упутство о допунама Упутства о организацији и рачуноводственом 

обухватању пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у 

консолидовани рачун трезора Аутономне Покрајине Војводине и средстава 

јавне својине Аутономне Покрајине Војводине дате на коришћење другим 

правним лицима, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

03/2015 

 

 

 

 

 



Службени лист града Београда 

 

Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2014. годину, Службени лист 

града Београда бр. 96/2014 

 

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и 

утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 

2015. години, Службени лист града Београда бр. 96/2014 

 

Одлука о буџету града Београда за 2015. годину, Службени лист града 

Београда бр. 96/2014 

 

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника 

средстава буџета града Београда у 2016. и 2017. години, Службени лист града 

Београда бр. 96/2014 

 

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији 

града Београда, Службени лист града Београда бр. 96/2014 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни 

простор на коме је носилац права јавне својине град Београд, односно на коме 

град Београд има посебна својинска овлашћења, Службени лист града 

Београда бр. 96/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града 

Београда, Службени лист града Београда бр. 96/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси, Службени лист града Београда 

бр. 96/2014 

 

Одлука о додели беби–пакета новорођеној деци на територији града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 97/2014 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке 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. 97/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта, Службени лист града Београда бр. 97/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају 

субвенционисану цену комуналних услуга, Службени лист града Београда бр. 

97/2014 

 



Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, 

Службени лист града Београда бр. 2/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду, Службени лист града Београда 

бр. 2/2015 

 

Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, Службени лист 

града Београда бр. 2/2015 

 

Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом 

на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 2/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на 

територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 2/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског 

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

2/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког 

предузећа, Службени лист града Београда бр. 2/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 

предузећа за стамбене услуге, Службени лист града Београда бр. 2/2015 

 

Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на 

територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 96/2014 

 

Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно 

коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима, 

Службени лист града Београда бр. 104/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном 

линијском превозу путника на територији града Београда, Службени лист 

града Београда бр. 1/2015 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима 

изабраних, именованих и постављених лица у органима Града Београда и 

Градском јавном правобранилаштву, Службени лист града Београда бр. 2/2015 

 

Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу 

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

97/2014 

 



Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене и незапослене 

породиље за 2015. годину, Службени лист града Београда бр. 104/2014 

 

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколским установама чији је оснивач град Београд, Службени лист града 

Београда бр. 104/2014 

 

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању цене услуге превоза у 

јавном линијском превозу путника на територији града Београда, Службени 

лист града Београда бр. 1/2015 

 

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, 

Службени лист града Београда бр. 104/2014 

 

Стратегија управљања ризицима града Београда, Службени лист града 

Београда бр. 2/2015 

 

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2015. годину, 

Службени лист града Београда бр. 96/2014 

 

План детаљне регулације за насеље Бусије, општина Земун, Службени лист 

града Београда бр. 97/2014 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 16ј 

Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за 

коришћење здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије,  

68/2006, нису у сагласности са Уставом и законом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 17/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник 

Републике Србије бр. 17/2015 

 

 Правилник о изменама и допуни Правилника о ценама болесничког дана за 

продужену рехабилитацију у стационарним здравстеним установама 

специјализованим за рехабилитацију, Службени гласник Републике Србије бр. 

17/2015 

 



Правилник о радним местима, односно пословима на којима се 

професионалним припадницима Војске Србије стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2015 

 

Правилник о ближим условима и начину одређивања мере карантина, односно 

стављања лица под здравствени надзор, Службени гласник Републике Србије 

бр. 18/2015 

 

Правилник о здравственој исправности дијететских производа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 21/2015 

 

Измена Статута Стоматолошке коморе Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 19/2015 

 

Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним облицима заштите породиља 

на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 2/2015 

 

Локални акциони план запошљавања града Београда за 2015. годину, 

Службени лист града Београда бр. 98/2014 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закључак Владе Републике Србије 05 број 61-802/2015-1 од 31.01.2015. године, 

којим се усваја акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања у 

Србији до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2015 

 

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Европске конвенције о заштити 

аудиовизуелног наслеђа, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 3/2015 



 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о утврђивању Програма општег стручног усавршавања запослених у 

покрајинским органима за 2015. годину, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 04/2015 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о оснивању установе културе ,,Вук Стефановић Караџић”, Службени 

лист града Београда бр. 97/2014 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 

осигуранике из ч. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање 

за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 

Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица 

за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2015 

 

Индекси потрошачких цена за јануар 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2015 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним  зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у јануару 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 21/2015 

 

 

 



 

Службени лист града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у новембру 2014. године, Службени 

лист града Београда бр. 94/2014 

 

Показатељ смањења потрошачких цена у децембру 2014. године, Службени 

лист града Београда бр. 97/2014 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2015. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 



 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 

 

 

     1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије 

9. НЕДЕЉНИК 

10. NEWSWEEK 

11. НИН 

    12. ПЕЧАТ 

13. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

                                        СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 



 

 

 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                       
 

                             

 

 

 

 

 

                                  ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког друштва Србије 

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена 

питања 

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА 

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотека Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне 
писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. 
Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и 
друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим 
путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 

1.   Закон о јавним бележницима, 1874. год. 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. ЗАУСТАВНО ВРЕМЕ 

Зоран Ћирић 

Зрењанин: Агора, 2014. 
  

2. ДЕВЕТ БОЈА БАНАТА: АНТОЛОГИЈА 

Приредио Драшко Ређеп 

Зрењанин: Агора, Градска народна библиотека 

„Жарко Зрењанин“, 2014. 
  

3. МРЖЊА, ПРИЈАТЕЉСТВО, УДВАРАЊЕ, 

ЉУБАВ, БРАК. 

Алис Манро 

Зрењанин: Агора, 2014. 

  

4. ГОЛИ ЖИВОТ 

Алис Манро 

Зрењанин: Агора, 2013. 

  

5. ГЛЕ САД ОНДА 

Џамејка Кинкејд 

Алис Манро 

Зрењанин: Агора, 2014. 

  

6. ТЕШКИ МЕТАЛ: РОМАН 

Бранко Анђић 

Алис Манро 

Зрењанин: Агора, 2014. 

  

7. НОЋНЕ ВЕСТИ: ИЗАБРАНЕ ПРИЧЕ 

Душан Митана 

Алис Манро 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2014. 

  

8. ЛОНДОН, ПОМАЗ: (ПОСТ) ЉУБАВНИ 

РОМАН 

Петар Милошевић 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2014. 

  

9. КРАЈ ВЕКА: ПРИЧЕ 

Владимир Пиштало 

Зрењанин: Агора, 2010. 

  

10. ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ ЧОВЕК: СРПСКЕ 

ЛЕГЕНДЕ 

Мирјана Ђурђевић 

Зрењанин: Агора, 2008. 

  

11. ТРЕЋИ СЕКТОР ИЛИ САМА ЖЕНА У 

ТРАНЗИЦИЈИ 

Мирјана Ђурђевић 

Зрењанин: Агора, 2008. 

  

 



12. УБИЈАЊЕ ГРАДА: ГРЕХ У НЕВИНОСТИ: 

СВЕДОЧАНСТВА И ДОКУМЕНТИ 

Вуксан Кнежевић 

Зрењанин: Агора, Градска народна библиотека 

„Жарко Зрењанин“, 2014. 

  

13. ПОМЕРАЊЕ ПАМЕТИ: АФОРИЗМИ 

Александар Чотрић 

Зрењанин: Агора, 2012. 

  

14. БИХПОЉЕ: ПОРАТНА ПУТОПИСНА 

ПРИПОВЕСТ С ПРОЛОГОМ ВЛАДИМИРА 

ЋОРОВИЋА И МОЛИТВЕ ИВЕ АНДРИЋА 

Миро Вуксановић 

Зрењанин: Агора, 2013. 

  

15. НУЛТА ЗЕМЉА 

Бора Ћосић 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2014. 

  

16. ПО СЕЋАЊУ СЕ ХОДА КАО ПО МЕСЕЧИНИ 

Весна Капор 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2014. 

  

17. МЕНЕ НИКАД НИСУ ПУШТАЛИ ДА 

ПРИЧАМ 

Исидоро Блајстен 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2014. 

  

18. ПИСМА ИЗ ХЛАДНЕ ЗЕМЉЕ 

Каролин Ламарш 

Зрењанин: Агора, 2013. 

  

19. ПРОСТОРИ СИГНАЛИЗМА 

Мирољуб Тодоровић 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2014. 

  

20. ЗОВИТЕ МЕ АРИСТОТЕЛ 

Милан Р. Симић 

Зрењанин: Агора, 2013. 

  

21. ТРНОВИТА КРУНА: ИЗАБРАНИ 

АФОРИЗМИ 

Слободан Симић 

Зрењанин: Агора, 2013. 

  

22. ИСПОД КОЖЕ 

Мишел Фајбер 

Зрењанин: Агора, 2003. 

  

 

 

 



23. ПОЗАЈМЉЕНИ ЗАВИЧАЈИ 

Вучина Шћекић 

Зрењанин: Агора, Градска народна библиотека 

„Жарко Зрењанин“, 2014. 

  

24. ХЕГЕЛОВО ПРАВО НАРОДА: 

ИСТОРИЧНОСТ ДУХА И ГРАНИЦЕ ПРАВА 

Растко Јованов 

Београд: Албатрос плус; Институт за 

филозофију и друштвену теорију, 2013. 

  

25. АМЕРИКА – КИНА И СУДБИНА СВЕТА: 

СТРАТЕШКА ВИЗИЈА 

Збигњев Бжежински 

Београд: Албатрос плус, 2013. 

  

26. У ПОТРАЗИ ЗА ИМПЕРИЈОМ: ИТАЛИЈА И 

БАЛКАН ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА: СТУДИЈЕ И 

РАСПРАВЕ 

Драгољуб Р. Живојиновић 

Београд: Албатрос плус; Драслар партнер, 

2013. 

  

27. ПРИЧЕ НА ПУТУ 

Михајло Пантић 

Београд: Албатрос плус, 2014. 

  

28. ДРАМЕ О ВЕЛИКАНИМА 

Миодраг Илић 

Београд: Албатрос плус, 2013. 

  

29. ПРАВО НАРОДА НА САМООПРЕДЕЉЕЊЕ: 

ОБУЗДАВАЊЕ ЈЕДНЕ ИЛУЗИЈЕ 

Јерг Фиш 

Београд: Албатрос плус, 2013. 

  

30. БЕОГРАДСКИ ВЕКОВНИК 

Јован Николић 

Београд: Албатрос плус, 2013. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  ЈАНУАР – ФЕБРУАР 2015. ГОДИНЕ 
 

 

 

1. КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА 

Филип Давид 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

2. ЗАХИР 

Пауло Коељо 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

3. ТАЈНЕ СВЕТИОНИКА 

Санта Монтефјоре 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

 

   

4. СИН 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

5. СИЛМАРИЛИОН 

Џон Роналд Рејел Толкин 

Београд: Esotheria, 1993. 

 

   

6. ПРЕДЕО СЛИКАН ЧАЈЕМ 

Милорад Павић 

Београд: Драганић, 1996. 

 

   

7. ПЕЛАГИЈА И ЦРВЕНИ ПЕТАО 

Борис Акуњин 

Београд: Информатика, 2007. 

 

 

   

8. МОЖДА НЕБО ЗНА 

Гијом Мусо 

Београд: Вулкан издаваштво, 2013. 

 

   

9. КОНСТАНТИНОВО РАСКРШЋЕ 

Дејан Стојиљковић 

Београд: Лагуна, 2009. 

 

   

10.  ЗНАМЕЊЕ АНЂЕЛА 

Дејан Стојиљковић 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

1. Филип Давид: КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА / Београд: Лагуна, 

2014. 

 

Преузето са сајта: 

http://laguna.rs/n2618_knjiga_kuca_secanja_i_zaborava_laguna.html 

 

Добитник Нинове награде за 2014. годину. 

 

Свако понекад пожели да буде неко други, али шта ако добије прилику за то? 

Алберт Вајс је још од детињства имао прилике да промени свој идентитет. 

Након што је 1942. године под окриљем ужасног рата остао без родитеља и 

брата Елијаха, неко време је провео у кући фолксдојчера који га називају 

Ханс и нуде му да замени њиховог несталог сина и тако се спасе од сигурне 

смрти. Алберт се тада ипак одлучује да сачува свој идентитет и побегне из 

немачке породице која га је умало усвојила. 

Много година касније, на једној од конференција о Другом светском рату на 

којима учествује, Вајс лутајући ноћу њујоршким улицама наилази на „Кућу 

сећања и заборава“. У једној од просторија овог необичног здања похрањено 

је непрегледно историјско памћење. Алберт у једном екрану може да као на 

филму види сцене страдања својих родитеља и Елијаховог нестанка за који се 

осећа кривим, јер је млађи брат био поверен њему на чување. Огромни бол 

који је осетио јаче но икад може да нестане ако он у следећој просторији ове 

чудесне куће избрише сопствено памћење или, чак, ишчезне попут свог 

рођака, чувеног илузионисте Худинија (Ерика Вајса). Хоће ли Алберт 

искористити последњу шансу да промени свој идентитет у складу са речима 

једног свог пријатеља и сународника „Памћење је страшније од сваког 

заборава“ или ће одлучити да остане то што јесте, без обзира на бол који га 

раздире? 

Писана у препознатљивом стилу угледног аутора, Кућа сећања и заборава је 

један од најаутентичнијих романа новије српске књижевности. 

 

О аутору 

 

Филип Давид (1940, Крагујевац). Дипломирао је на Филолошком факултету 

(Југословенска и светска књижевност) и на Академији за позориште, филм, 

радио и ТВ (група Драматургија). Књижевник, дугогодишњи уредник 

Драмског програма Телевизије Београд и професор драматургије на 

Факултету драмских уметности у Београду. Један од оснивача „Независних 

писаца“, удружења основаног 1989. у Сарајеву које је окупљало најзначајније 

писце из свих делова бивше Југославије, оснивач „Београдског круга“ (1990), 

удружења независних интелектуалаца, „Форума писаца“ и члан међународне 
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књижевне асоцијације „Група 99“ основане на Међународном сајму књига у 

Франкфурту. 

 

Написао је више ТВ драма и филмских сценарија. Објавио књиге 

приповедака: „Бунар у тамној шуми“, „Записи о стварном и нестварном“, 

„Принц ватре“, „Сабране и нове приче“; романе: „Ходочасници неба и 

земље“, „Сан о љубави и смрти“ и „Кућа сећања и заборава“; књиге есеја: 

„Фрагменти из мрачних времена“, „Јесмо ли чудовишта“, „Светови у хаосу“. 

Заједно са Мирком Ковачем објавио „Књигу писама 1992–1995.“ 

 

Приповетке и романи су између осталих добили награде: Младости, „Милан 

Ракић“, БИГЗ-ову и Просветину награду за књигу године, као и Андрићеву 

награду. Добитник је Нинове награде за роман „Кућа сећања и заборава“ 

2014. године. 

 

Књиге су му преведене на шведски, француски, пољски, мађарски, 

италијански, албански, есперанто, македонски, словеначки, објављене у 

Хрватској, а приповетке се налазе у двадесетак антологија. 

 

Као драматург, косценариста или сценариста радио је, између осталог, и на 

филмовима: „Окупација у 26 слика“, „Пад Италије“, „Ко то тамо пева“, „Буре 

барута“ (награда критике у Венецији, нагарада Феликс за најбољи европски 

филм године), „Посебан третман“ (награда у Кану), „Павиљон 6“, „Сан 

зимске ноћи“ (Гран при филмског фестивала у Сан Себастијану), 

„Оптимисти“ (Гран при у Ваљадоиду и Женеви). 

 

 

 

2. Рашко В. Јовановић: БРАНИСЛАВ Ђ. НУШИЋ – Живот и дело / 

Београд: Службени гласник, 2014. 

 

Преузето са сајта: 

http://slglasnik.com/посебна-издања/посебна-издања/бранислав-ђ-нушић-–-

живот-и-дело 

 

Ова монографија о Браниславу Нушићу, поводом 150 година од његовог 

рођења, говори о животу и обимном стваралачком делу једног од 

најплоднијих и најпопуларнијих српских писаца уопште, а посебно на 

размеђи 19. и 20. века. Нушић је својим делом обележио српско драмско 

стваралаштво тог периода, а и касније, а његов утицај видљив је и данас у 21. 

веку! Као писац са успехом је стварао још и приповедачку, романескну и 

мемоарску прозу, а истицао се и путописним и етнографским делима. Био је 

и песник и сатиричар. Дуги низ година бавио се и новинарством, покретао је 

и уређивао више листова, док је потписујући се као „Бен Акиба“ успоставио 

и новинарску козерију код нас. Дело говори о свестраној личности живог и 
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радозналог духа, необично активној у готово свим сферама друштвеног 

живота, а нарочито у области драме и позоришта. Нушић никада није по 

страни од матица судбоносних историјских збивања. Зато је и могао да каже: 

„Тај сам живот не само запазио већ и живео њиме и, као феникс, са сваком 

новом генерацијом, са сваким добом, са сваком епохом нашег друштвеног 

развитка умирао и опет се рађао да живим новим животом, животом нових 

људи и новог друштва“. Такав Нушић и после једног и по века живи међу 

нама и данас! 

 

 

 

3. Маргерет Јурсенар: ТАЈ МОЋНИ ВАЈАР, ВРЕМЕ / Београд: 

Службени гласник, 2014. 

 

Преузето са сајта: 

http://slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/колекција-пропланци-

есеја/тај-моћни-вајар-време 

 

Есеји Маргарет Јурсенар, сабрани у једној од њених последњих књига, 

парабола су живота и стварања испуњених жељом да се бивствовању подари 

трајна вредност и значење. Своје енциклопедијско знање књижевница је 

уткала у интимна промишљања оживљавајући светове Грчке и Рима, Индије 

и Шпаније, Јапана и Холандије, средњовековне Енглеске и ренесансне 

Италије. Филозофско-критички есеји откривају нам запањујућу ерудицију и 

невероватну ширину интересовања Маргарет Јурсенар, изречену с лакоћом 

врхунског романописца. Медитативне поетске слике о мистерији људског 

живота, језика и природе, које одишу смиреношћу и мудрошћу, откривају 

читаоцу унутрашње светове ове изузетне списатељице. 

 

„Коренови закопани у земљи, гране које штите игре веверица и птичја гнезда 

и цвркут, сенка дата човеку и животињама, глава на небу. Постоји ли 

мудрији, благотворнији начин постојања? И одатле нехотичан почетак 

одвратности ка присуству шумара и много већи ужас због моторне тестере. 

Да се обори и убије оно што не може да побегне.” 

 

Маргарет Јурсенар 

 

 

 

4.  Петар Пијановић: СРПСКА КУЛТУРА 1900–1950 / Београд: 

Службени гласник, 2014. 

 

Преузето са сајта: 

http://slglasnik.com/гласник-препоручује/српска-култура-1900–1950 

 

http://slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/колекција-пропланци-есеја/тај-моћни-вајар-време
http://slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/колекција-пропланци-есеја/тај-моћни-вајар-време
http://slglasnik.com/гласник-препоручује/српска-култура-1900–1950


„Петар Пијановић представља културни живот Срба у његовој укупности – 

од друштвеног и политичког аспекта, преко приватности, културних и 

националних институција, до уметности и науке као најсуптилнијих и 

најзначајнијих испољавања културе. Зато ову студију чини низ поглавља 

која, са једне стране, можемо узети као детаљне прегледне радове са 

мноштвом података, културних и књижевних догађаја, уочавања битних веза 

међу њима и деловања на суседна подручја. Са друге стране, реч је о 

изузетно аналитичкој студији у којој се, испод површине културног живота, 

откривају дубљи токови и промене од битног значаја за културу, а то увек 

значи, и за идентитет српскога народа. Овај период је означио препород 

српске културе, науке и уметности. Међутим, то време највишег успона јесте 

и време преиспитивања и давања нових смерница националном броду. То је 

време када многи најистакнутији културни радници прихватају 

југословенство, било што су тежили да унутар њега реше српско питање, 

било што су веровали у заједнички живот јужнословенске браће. Ова идеја, 

која је настављена и после Другог светског рата, добрим делом је утопила 

српски политички и културни идентитет у неодређену наднационалну идеју у 

коју су, изгледа, једино веровали они који су имали државу и непромишљено 

је жртвовали. То је културна идеологија о којој Петар Пијановић веома 

прецизно пише у завршним поглављима ове занимљиве и изазовне књиге.” 

 

Александар Јовановић 

 

 

 

5. Југослав Ћосић: ВРЕМЕ СНА – TERRA INCOGNITA / Београд: 

Самиздат, 2014. 

 

Преузето са сајта: 

http://www.delfi.rs/knjige/57492_vreme_sna_knjiga_delfi_knjizare.html  

 

„Када сам, током НАТО бомбардовања Југославије, радио као извештач 

Радија Слободна Европа, често сам помишљао на Аустралију. Нарочито 

ноћу, након укључивања сирена за ваздушну опасност. То време, између 

сирена и наиласка авиона, будило је у мени осећање космичке усамљености 

и, готово по правилу, сећања на аустралијске пријатеље, путовања по 

континенту, слике предела и бескрајног пространства окруженог океанима. 

Као да се крстарећим ракетама моја свест супротстављала крстарећим 

мислима у вези с том земљом... Као да та земља постоји да би бројним 

емигрантима, посебно онима који су у њу стигли из зараћених земаља, 

пружила уточиште и наду, да би показала да свет може бити другачији. И 

временска зона у којој се налази издваја је, симболички, од осталог света. 

Аустралија иде испред других. Сећам се да сам првог јануара нове 1998. 

године, у један сат ујутру, отпутовао из Аустралије за Лос Анђелес. У 

Америку сам стигао: 31. децембра 1997.“ 



 

Књига истакнутог и популарног новинара Југослава Ћосића открива свет 

Аустралије у стилу наших најлепших путописних прича какве су писали Иво 

Андрић, Исидора Секулић, Растко Петровић, Мома Димић... "Лица, стазе, 

предели", пропуштени кроз пишчев доживљај, освајају читаоца који и сам 

постаје путник кроз ову чаробну земљу. Али, Ћосићево око није једино које 

"гледа" и описује. Он мајсторски упреда судбине неколико јунака у ово 

прозно штиво, па читалац књигу доживљава и као збирку приповедака, чији 

је квалитет не само у сугестивним сликама и луцидним запажањима него и у 

иронији и хумору као изванредним обележјима стила. 

 


