
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 6 

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 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Народној Републици Бангладеш, на нерезиденцијалној 

основи, са седиштем у Њу Делхију, Јована Мириловића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2015 

 

Указ о постављењу дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Народној Републици Бангладеш, на нерезиденцијалној 

основи, са седиштем у Њу Делхију, Владимира Марића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о министарствима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 54/2015 

 

Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2015 

 

Одлука о садржини и форми теста који се полаже у поступку предлагања 

кандидата за носиоце јавнотужилачке функције, Службени гласник 

Републике Србије бр. 49/2015 

 

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

Републике Србије бр. 49/2015 

  

Одлука о образовању Радне групе за учешће у преговорима са привременим 

институцијама самоуправе у Приштини о формирању Заједнице српских 

општина, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за дефинисање националне широкопојасне 

мреже, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2015 

 

Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага 

одбране у мултинационалним операцијама у 2015. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 54/2015 

 

Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним 

операцијама у 2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2015 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију држављанима Катара, 

Кувајта, Омана и Бахреина, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2015 
 



Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања 

овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за 

унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2015 

 

Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Волосу, 

Република Грчка, Симеона Цомокоса, Службени гласник Републике Србије 

бр. 50/2015 

 

Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 

Решење о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 52/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Руске Федерације о војно-техничкој сарадњи, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 12/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Белорусије о сарадњи у области одбране, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2015 

 

Меморандум о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и 

Министарства правде Мађарске, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 12/2015 

 

Меморандум о разумевању о сарадњи Министарства спољних послова 

Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Јерменије, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити тајних података, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2015 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о одбрани од града, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2015 



Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 54/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2015 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2015 

 

Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2015 

 

Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање 

развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2015 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о висини, начину обрачуна, плаћања и 

располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата 

нафте, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2015 

 

Уредба о одређивању ризика који се могу осигурати, односно реосигурати 

код страног друштва за осигурање, односно реосигурање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 56/2015 

 

Уредба о техничким и другим захтевима за пепео, као грађевински материјал 

намењен за употребу у изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању 

инфраструктурних објеката јавне намене, Службени гласник Републике 

Србије бр. 56/2015 

 

Уредба о условима, начину и поступку спровођења продаје капитала великих 

субјеката приватизације методом јавног прикупљања понуда, Службени 

гласник Републике Србије бр. 56/2015 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене регионалног 

центра за обуку јединица за мултинационалне операције – База „Југ”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2015 

 

Одлука о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња 

предузећа и друге приоритете III/А, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2015 

 

Одлука о измени и 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. 48/2015 

 

Одлука о ближим условима и начину давања дозволе за рад платног система 

и сагласности на измене и допуне правила рада платног система, Службени 

гласник Републике Србије бр. 49/2015 

 

Одлука о начину и критеријумима за утврђивање битних платних система, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2015 

 

Одлука о начину одржавања и унапређивања стабилног и сигурног рада 

платног система и извештавању Народне банке Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 49/2015 

 

Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над пословањем 

платних система, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2015 

 

Одлука о почетном капиталу и минималном капиталу оператора платног 

система, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2015 

 

Одлука о садржају и начину вођења евиденције платних система, Службени 

гласник Републике Србије бр. 49/2015 

 

Одлука о плану и критеријумима набавки за формирање обавезних резерви 

нафте и деривата нафте, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2015 

 

Одлука о издавању некаматоносне и непреносиве обвезнице на позив ради 

одржавања вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне 

банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2015 

     

Одлука о условима и начину обављања мењачких послова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2015 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о врстама девиза и ефективног страног 

новца које се купују и продају на девизном тржишту,  Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2015 

 

Одлука о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у 

ефективном страном новцу, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 



Oдлука о условима отварања и начину вођења девизних рачуна, резидената, 

као и динарских и девизних рачуна нерезидената, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2015 

 

Одлука о начину обављања послова у вези са ефективним страним новцем 

између Народне банке Србије и банака, Службени гласник Републике Србије 

бр. 51/2015 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о мерама за очување стабилности 

финансијског система у вези са кредитима индексираним у страној валути, 

Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 

Одлука о адекватности капитала друштва за осигурање/реосигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 

Одлука о условима и начину вршења надзора над пословањем друштва за 

осигурање/реосигурање и других субјеката надзора у делатности осигурања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 

Одлука о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 

Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике 

Србије бр. 51/2015 

 

Одлука о поступању банке по приговору правног лица и поступању Народне 

банке Србије по притужби тог лица, Службени гласник Републике Србије бр. 

51/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга 

у међународном поштанском саобраћају, Службени гласник Републике 

Србије бр. 51/2015 

 

Одлука о усклађивању пословања Друштвеног јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Пландиште са Законом о јавним предузећима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 53/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Управљачко-надзорног одбора 

Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 53/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за решавање проблема мешовитих 

миграционих токова, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2015 

 



Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над платним 

институцијама, институцијама електронског новца и јавним поштанским 

оператором, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о капиталу и адекватности капитала платних институција и 

институција електронског новца, Службени гласник Републике Србије бр. 

55/2015 

 

Одлука о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на 

давање дозвола и сагласности Народне банке Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о системима управљања и унутрашњих контрола платних 

институција и институција електронског новца и о заштити новчаних 

средстава корисника платних услуга и ималаца електронског новца, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о садржини регистра платних институција и институција 

електронског новца, као и о ближим условима и начину вођења тих 

регистара, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о инвестирању средстава осигурања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о извештавању друштва за осигурање/реосигурање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на 

издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих 

сагласности Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

55/2015 

 

Одлука о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на 

обављање послова посредовања у осигурању, односно заступања у 

осигурању, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о начину заштите права и интереса корисника услуга осигурања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о начину заштите права и интереса корисника услуга које пружају 

друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2015 



Одлука о спровођењу одредаба Закона о рачуноводству које се односе на 

Контни оквир, финансијске извештаје и статистички извештај за платне 

институције и институције електронског новца, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих 

рачуна, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за 

извршење платних трансакција у динарима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о јединственој структури текућих рачуна, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о начину обављања платног промета преко новчаног рачуна 

Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за давање предлога о обавезним 

компонентама у оквиру социјалног програма, које ће Влада захтевати 

приликом приватизације предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ 

акционарско друштво Београд, Службени гласник Републике Србије бр. 

56/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за вођење преговора са потенцијалним 

стратешким партнерима за Привредно друштво за производњу и прераду 

челика „Железара Смедерево“ д.о.о. Смедерево, Службени гласник 

Републике Србије бр. 56/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за примену прописа којим 

ће се уредити начин регулисања доспелих неизмирених обавеза друштвених 

предузећа по извршеним пресудама за потраживања из радних односа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 56/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за решавање 

статуса предузећа из хемијског комплекса, Службени гласник Републике 

Србије бр. 56/2015 

 

Одлука о висини таксе за јавни медијски сервис за 2016. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 56/2015 

 

Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких 

послова, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 



Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима 

и начину обављања платног промета са иностранством, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2015 

 

Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских 

докумената, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2015 

 

Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, 

развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење 

стручног знања и усавршавања људских капацитета, Службени гласник 

Републике Србије бр. 49/2015 

  

Правилник о измени и допуни Правилника о реглоскопима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 49/2015 

 

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у 

сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, Службени 

гласник Републике Србије бр. 50/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину паковања, 

декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других 

производа у производњи и промету, Службени гласник Републике Србије бр. 

50/2015 

 

Правилник о измени Правилника о условима које мора испуњавати насељено 

место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и 

вођењу евиденција о местима која испуњавају потребне услове, Службени 

гласник Републике Србије бр. 50/2015 

 

Правилник о допуни Правилника о преласку са аналогног на дигитално 

емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 50/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о условима које мора да испуњава 

привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња 

стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче, Службени 

гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о организовању, спровођењу и начину 

полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком 

испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки 

испит, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о теоријској и практичној обуци 

кандидата за возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 51/2015 



Правилник о изменама Правилника о садржају, начину вођења и роковима 

чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче, Службени 

гласник Републике Србије бр. 51/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о Листи опасних материја и њиховим 

количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује 

оператер севесо постројења, односно комплекса, Службени гласник 

Републике Србије бр. 51/2015 

 

Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која 

добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и 

уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, Службени 

гласник Републике Србије бр. 52/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о начину испитивања пловидбених 

незгода пловила, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о документацији и начину 

увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која 

нису уписана у регистар медицинских средстава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 52/2015 

 

Правилник о начину достављања обавештења, информација и података о 

означеном лицу и његовој имовини, Службени гласник Републике Србије бр. 

53/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о садржају пореског биланса за 

недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 53/2015 

 

Правилник о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских 

докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и 

Комисије за планове јединице локалне самоуправе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2015 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о проглашавању ловостајем 

заштићених врста дивљачи,  Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Правилник о садржини образаца годишње дозволе за привредни риболов, 

Службени гласник Републике Србије бр. 56/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ловочуварској служби, 

Службени гласник Републике Србије бр. 56/2015 

 



Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда, Службени гласник 

Републике Србије бр. 56/2015 

Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним 

документима, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2015 

  

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, Службени гласник 

Републике Србије бр. 52/2015 

 

Решење о одређивању износа месечне накнаде (посебан додатак) за 

рехабилитовано лице, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Јединствена тарифа накнада за реемитовање фонограма и на њима 

забележених интерпретација, Службени гласник Републике Србије бр. 

53/2015 

 

Тарифна накнада за кабловско реемитовање музичких дела из репертоара 

Сокоја, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Списак српских стандарда из области опреме и заштитних система 

намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 54/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора 

(Програм модернизације школа) између Републике Србије и Европске 

инвестиционе банке, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 12/2015 

 

Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике 

Србије у програму Уније „Фискалис 2020“, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 12/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Грузије о сарадњи у области туризма, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја Града Београда за 2015. годину, Службени лист Града 

Београда бр. 23/2015 

 



Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима, 

Службени лист Града Београда бр. 23/2015 

 

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 

средину Плана детаљне регулације дела Блока 12, Градска општина Нови 

Београд, Службени лист Града Београда бр. 26/2015 

 

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 

средину Плана детаљне регулације блока између улица: Београдске, Крунске, 

Проте Матеје и Његошеве, Градска општина Врачар, Службени лист Града 

Београда бр. 26/2015 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима 

државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2015 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о условима, критеријумима, 

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

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

Републике Србије бр. 48/2015 

 

Правилник о коначном усклађивању месечног новчаног примања, додатка за 

негу и новчане накнаде за време професионалне рехабилитације за 2014. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2015 

 

Закључак о утврђивању Националног акционог плана запошљавања о 

изменама и допунама Националног акционог плана запошљавања за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2015 

 

Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за 

државне органе, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2015 

 

Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу 

рекламирати у средствима јавног информисања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 55/2015 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

основних струковних, академских и интегрисаних студија који се 

финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је 

оснивач Република Србија у школској 2015/2016. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2013 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике 

Србије за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија 

у школској 2015/2016. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2013 

 

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

академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за 

универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач Република 

Србија у школској 2015/2016 години, Службени гласник Републике Србије 

бр. 48/2013 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 

докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике 

Србије за универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач 

Република Србија у школској 2015/2016. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2013 

 

Одлука о оснивању Установе за новинско-издавачку делатност „Панорама“, 

Службени гласник Републике Србије бр. 53/2015 

 

Одлука о утврђивању куће породице Поповић-Предић у Београду за 

споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 54/2015 

 

Правилник о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских 

услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга, 

Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 

Правилник о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне 

кампање, Службени гласник Републике Србије бр. 55/2015 

 



Решење о именовању управника Народне библиотеке Србије – Установе 

културе од националног значаја, Ласла Блашковића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 50/2015  

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и 

докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у 

школској 2015/2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 24/2015 

 

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

струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета 

Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у 

Новом Саду у школској 2015/2016. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 24/2015 

 

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

струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине 

Војводине у високим школама струковних студија чији је оснивач Аутономна 

Покрајина Војводина у школској 2015/2016. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 24/2015 

 

Одлука о доношењу Акционог плана за спровођење стратегије школског спорта 

у АП Војводини за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 26/2015 

 

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2015 

 

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда о 

евидентирању добара која уживају претходну заштиту, на општинама Стари 

град, Врачар, Палилула и Нови Београд, Службени лист Града Београда бр. 

24/2015 

 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за мај 2015. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 52/2015 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 

запосленом исплаћеним у мају 2015. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 55/2015 

 

Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене 

у периоду јануар-мај 2015. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

55/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2015. године, Службени 

лист Града Београда бр. 25/2015 
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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 
 

 

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 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  ДРЖАВНОГ 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. Календар са шематизмом Књажевства Србије за годину 1879. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. СТРАДАЊЕ СРБИЈЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ 

приредила Светлана Курћубић Ружић 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 
  

2. У ИМЕ НАРОДА: ПОЛИТИЧКА РЕПРЕСИЈА У СРБИЈИ 

1944–1953 

Срђан Цветковић 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 
  

3. ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП: ПРИЧЕ О САРАЈЕВСКОМ 

АТЕНТАТУ 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

4. РЕТОРИКА И ПОЛИТИКА 

Радомир Животић, Добривоје Станојевић 

Београд: Јасен, 2013. 

  

5. ГРАМАТИЧКА ПИТАЊА СРПСКОГА ЈЕЗИКА 

Милош Ковачевић 

Београд: Јасен, 2011. 

  

6. УЗРОЧНО СЕМАНТИЧКО ПОЉЕ  

Милош Ковачевић 

Београд: Јасен, 2012. 

  

7. КАД СУ ЖИВИ ЗАВИДЕЛИ МРТВИМА 

Милорад Панић Суреп 

Београд: Јасен, 2014. 

  

8. ЕВГЕНИЈА ХАЈДЕН 

Марија Микетић 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

  

9. ПЛАВА ТИШИНА 

Гордана Залад 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

  

10. МОЖДА СПАВА: РОМАН ПЕСМА 

Соња Чабрић 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

  

11. ИНОК И ДЕСПОТ 

Драгорад Драгичевић 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

  

12. АМЕРИЧКА МИСИЈА 

Метју Палмер 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

13. БЕЛЕЖНИЦА ПРОФЕСОРА МИШКОВИЋА 

Ратко Дмитровић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  



14. БЕОГРАЂАНКЕ 

Игор Маројевић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

15. БЕЗ СКРОВИШТА: ЕДВАРД СНОУДЕН, NSA И 

АМЕРИЧКА ДРЖАВА НАДЗОРА 

Глен Гринвалд 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

16. БИТЛСИ 

Хантер Дејвис 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

17. БРОЗ ПРОТИВ ТИТА 

Перо Симић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

18. ЧЕТВРТКОМ У ПАРКУ 

Хилари Бојд 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

19. ЦРНА КУТИЈА 

Амос Оз 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

20. ЦРВЕНИ АПРИЛ 

Сантјаго Ронкаљоло 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

21. ЧУВАРИ ТАЈНЕ ОБРЕНОВИЋА 

Бранко Чанковић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

22. ДЕКОДИРАЊЕ СТВАРНОСТИ: УНИВЕРЗУМ КАО 

КВАНТНА ИНФОРМАЦИЈА 

Влатко Ведрал 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

23. ДИЈАГНОЗА 

Душан Петричић 

Београд: Лагуна, 2013. 

  

24. ДОСИЈЕ БОГОРОДИЦА 

Вања Булић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

25. ФАЈРОНТ У САРАЈЕВУ 

Неле Карајлић 

Београд: Лагуна, 2014. 

  

26. ФРОЈДОВА ЉУБАВНИЦА 

Карен Мак, Џенифер Кауфман 

Београд: Лагуна, 2014. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  МАЈ – ЈУН 2015. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. ТАИ 

Горан Гоцић 

Београд: Геопоетика, 2013. 

 

   

2. ДУГОВЕЧНОСТ: KOMENDIJA DEL ARTE 

Светислав Басара 

Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 

   

3. ЕВГЕНИЈА ХАЈДЕН 

Марија Микетић 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

 

   

4. ДОСИЈЕ БОГОРОДИЦА 

Вања Булић 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

5. НАЈБОЉЕ ОД МЕНЕ 

Николас Спаркс 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

6. ПРЕЉУБА 

Пауло Коељо 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

7. УРЕДНИК 

Марко Видојковић 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

 

   

8. (Р)ЕВОЛУЦИЈА  

Џејмс Патерсон 

Београд: Evro-Giunti, 2013. 

 

   

9. НАШ ОТАЦ 

Љиљана Хабјановић Ђуровић 

Београд: Глобосино, 2014. 

 

   

10.  ОНА ЗНА: КЊИГА О ЗБУЊЕНОСТИ КОЈА 

ТО ВИШЕ НИЈЕ 

Жана Полиаков 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Peter Englund: LEPOTA I TUGA: istorija Prvog svetskog rata / 

Beograd: Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3208 

 

Veliki, ili Evropski rat – kako su ga nazvali savremenici koji su ga preživeli kao 

vojnici na frontovima ili civili izmučeni oskudicom, bolestima i iscrpljujućim 

radom – doneo je savremenicima jedno sasvim novo iskustvo. Bez obzira na to da 

li su pripadali pobedničkoj ili poraženoj strani, svi su kao duboki ožiljak nosili taj 

rat što je imao snagu ogromne, neočekivane prirodne kataklizme koja je velikim 

nanosima smrti, razaranja, bola i patnji, zatrpala iluziju i utopiju o svetu „belle 

epoque”. 

 

Odvlačeći u istoriju četiri velika carstva i dovodeći na svome kraju na scenu nove 

države, Veliki rat ne samo da je menjao geografske karte Staroga sveta već je 

promenio i shvatanje života, patnje, ljudskih vrednosti; bio je to i veliki pakleni 

kotao u kojem su se iz gneva, frustracija, mržnji, amalgamisale revolucije i nove 

ideologije. 

Peter Englund sklapa razbijenu sliku rata od krhotina ljudskih sudbina: dnevnici, 

pisma, autobiografski zapisi, muškaraca i žena, oficira i vojnika, civila, lekara, 

bolničarki, dobrovoljaca i onih poslanih na bojišta bez njihove volje, mladih i onih 

u zrelim godinama – niti su složenog tkanja u kojem se prepliću životi i smrt, u 

rovovima, pozadini, vojnim lazaretima, bordelima, železničkim stanicama, 

evropskim metropolama i provincijskim zabitima čija imena dobijaju važnost na 

vojnim kartama. 

 

Englund govori o početnim iluzijama da će rat brzo (i trijumfalno) biti okončan i o 

brutalnom, krvavom otrežnjenju koje je Evropi donelo ratno bezumlje u rovovima i 

na bojištima. Prati ih na širokom prostoru od Francuske, Engleske, Nemačke, 

Rusije, do Srbije, Male Azije, Egipta... Devetnaest ratnih sudbina Englund ukršta 

tokom četiri godine Velikog rata, otkrivajući onu njegovu drugu stranu, često 

zapostavljenu i u senci „velike istorije“: šta se događalo sa običnim ljudima, 

uvučenim u vrtlog velikih političkih, ideoloških i društvenih lomova. Među njima 

je i mlada srpska lekarka Slavka Mihailović, koja je ratne godine provela pomažući 

i lečeći ranjene i bolesne, prolazila kroz agoniju trogodišnje strane okupacije i 

konačno dočekala oslobođenje. 

 

Peter Englund je Veliki rat tumačio izabravši humanu perspektivu: iščitavajući 

svedočanstva učesnika iz raznih zemalja, obeju zaraćenih strana, sklopio je 

upečatljivu povest o njemu, dajući njegovoj teškoj i tragičnoj istoriji jedno ljudsko, 

„prepoznatljivo” lice. 



 

Milan Ristović 

 

„Ovo je knjiga o Prvom svetskom ratu. Ona međutim ne govori šta je taj rat bio – 

ne objašnjava njegove uzroke, tok, završetak i posledice; jer već postoji mnoštvo 

izuzetnih dela koja se bave baš time – ona govori kako je bilo… Ovo delo je u 

izvesnom smislu antiistorija, jer mi je cilj bio da ovaj, na svaki način epohalan 

događaj, svedem na njegovu najsitniju, atomsku česticu, naime na pojedinačno 

ljudsko biće i njegove doživljaje.” 

 

Peter Englund 

 

Iz Predgovora srpskom izdanju 

Peter Englund je stalni sekretar Švedske akademije (najpre poznate po dodeljivanju 

Nobelove nagrade za književnost). Knjiga Lepota i tuga – Intimna istorija Prvog 

svetskog rata do sada je prevedena na više od dvadeset jezika. 

 

 

 

2. Kristof Ransmajer: ATLAS UPLAŠENOG ČOVEKA / Beograd: 

Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3262 

 

Ova geopoetička knjiga sastavljena je od putopisa i zapisa iz svih delova planete. 

Od drugih sličnih dela razlikuje se pre svega po besprekornom stilu, melanholičnoj 

atmosferi i jedinstvenom gledištu svog autora. U svakoj od sedamdeset priča koje 

se odigravaju širom sveta, od Beča i Dunava do polarnih predela, i u vremenskom 

rasponu od više decenija, Ransmajer zapravo istražuje ljudsku prirodu, čovekovu 

sposobnost za krajnje domete dobra i zla. Knjiga predstavlja razuđenu i intrigantnu 

avanturističko-lirsku meditaciju o metafizici istraživanja, koja ispituje krajnosti 

ljudske psihe, ispisanu besprekornim pesničkim stilom. Putopisna poglavlja 

smenjuju se sa opisima ključnih trenutaka detinjstva i zrelog doba, retkim kod ovog 

veoma povučenog autora. Možda je upravo ta njegova čuvena samoća tvorac 

neobičnog žanrovskog preplitanja između proze i putopisa.  

Ovo je knjiga mudra i poetična, sastavljena od opčinjujućih slika koje kartografišu 

život i smrt, ljudsku sreću i usud, ispisana prebogatim književnim rečenicama što 

vode do zemaljskog i nebeskog beskraja. Na delu je majstorsko pismo jednog od 

najboljih pisaca Evrope koje se sklapa u Knjigu sveta ispisanu u čast tog istog 

sveta. 

 

 

 

 



3. Justejn Gorder: KĆI DIREKTORA CIRKUSA / Beograd: Geopoetika, 

2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=128 

 

Glavni lik ovog čudesno i očaravajuće napisanog romana Justejna Gordera jeste 

čovek koji još od detinjstva živi odvojen od stvarnosti. Zahvaljujući svom 

ogromnom talentu za izmišljanje priča, on živi od toga što piscima prodaje ideje. 

Neobičan, duhovit, provokativan roman sa elementima detektivskog zapleta, u 

kojem Justejn Gorder sučeljava fikciju i realnost, maestralno povezujući delove 

izmišljenih priča i ono što se glavnom junaku zaista dešava. Kći direktora cirkusa 

nudi i odgovor na pitanje zašto se i kako pisac odlučuje da piše.  

Koncepcija ovog romana, briljantna ideja, neobičan stil i bogatstvo jezika samo još 

jednom potvrđuju da je Justejn Gorder s pravom jedan od najvećih savremenih 

pisaca. 

 

 

 

4. Orhan Pamuk: SNEG / Beograd: Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=599 

 

Ovo, sedmo po redu, delo turskog pisca Orhana Pamuka, nije tek napeto umetničko 

ostvarenje s pripovedačkim obrtima, već je i neophodno štivo za naše doba... 

Kao i ostali Pamukovi romani, Sneg je putovanje u dubine podeljene, osamljene, 

zbunjene turske duše ispunjene nadom. 

 

Margaret Atvud, The New York Times Book Review 

 

Pamukova pripovedačka skromnost, njegovo odbijanje da piše kao da zna šta se 

događa, jedan je od njegovih najboljih kvaliteta. Ima epizoda u ovom romanu – kao 

što je razgovor u kafeu između direktora Pedagoške akademije i njegovog 

atentatora, o državnoj zabrani nošenja marama – koje rasvetljavaju sukob između 

svetovnog i ekstremnog islamskog sveta bolje nego ijedno neprozno delo koje 

poznajem. 

 

Džulijan Evans, New Statesman 

 

Pamukov savešću vođen roman, s brižljivo naglašenom otvorenošću i humorom, ne 

podstiče nas, čak ni u mašti, na uklanjanje postojećih uslova u Turskoj... 

Bila je potrebna hrabrost, kojoj ne pribegavaju čak ni najnepristrasniji pisci, da se 

stvori ogromno delo tako iskrenih pobuda i tako provokativno zbunjujuće i, uprkos 

tragu autorovog uobičajenog osvrtanja na starinsko, potpuno savremeno po svojoj 

postavci i tematici. 

Džon Apdajk, The New Yorker 



U Snegu, Pamuk koristi svu moć da bi nam pokazao dileme moderne Turske. 

Koliko je evropska ta zemlja? Kako može da odgovori na izazove 

fundamentalističkog islama? I kako se sam umetnik može nositi sa ovim 

problemima? 

 

Tom Pejn, Sunday Telegraph 

 

Roman veoma živo slika okrutnost i netoleranciju i islamskih fundamentalista i 

predstavnika sekularne turske države. Ali ono što je važnije jeste da je Pamuk 

stvorio uverljive, saosećajne likove koji predstavljaju obe strane ove velike podele i 

udahnuo im rečite glasove njihovog gneva i frustracije. Oni nisu čudovišta već 

obični ljudi koji zapravo imaju mnogo više zajedničkog nego što to žele da 

priznaju. 

 

Majkl Makga, The Los Angeles Times 

 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.politika.rs/rubrike/Kritika/knjizevna-kritika/t47907.lt.html 

 

Vera, nacija, inspiracija 
 

Tragalac za književnim aluzijama u romanu Sneg Orhana Pamuka mogao bi se 

izgubiti u lavirintu uzaludne borbe. Glavni lik Ka alegorijskim imenom i 

marionetskom ulogom u političkom i ljubavnom, verskom i zavereničkom 

kolopletu događaja otvoreno priziva Kafkinog junaka; no stanje njegovog duha i 

duše navodi na poređenja sa Hansom Kastorpom zaglavljenim u zasneženom 

sanatorijumu, Džojsovim ambivalentnim odnosom prema veri, državi i naciji, 

Koulridžovom bitkom za inspiraciju... Tragalac za političkim aluzijama koji bi u 

kriptičnom imenu glavnog junaka video Kemala Ataturka a u temi romana krah 

turskog sekularizma neće lutati ništa manje. Ipak, ovaj političko-postmoderni 

roman nije delo koje koristi vir literarnih i istorijskih aluzija sa ciljem prikrivanja 

činjenice da, iako podseća na mnoge knjige i ideje, zapravo ne liči ni na šta. 

Peti Pamukov roman preveden na srpski opisuje trud da se nađe inspiracija, smanji 

politička napetost i prekine bitka razlika u od svih zaboravljenom gradu Karsu na 

krajnjem severoistoku Turske, na negdašnjoj granici Otomanskog i Ruskog carstva. 

Zarobljen snegom sa neba i snegom u imenu (kar – sneg), idealan je kutak za 

zagrljaj ekonomske krize i verskog žara. Nakon dvanaestogodišnjeg političkog 

egzila u Nemačkoj a uoči lokalnih izbora, Ka dolazi u Kars da bi sačinio novinsku 

reportažu o epidemiji samoubistava među devojkama. To je prilika da sagleda 

političku krizu domovine raspete između verskih disputa i etničkih sukoba, ali i 

sopstvenu iskorenjenost. U sablasnom gradu ukazuje se šansa za zaceljenje: Ka 

sreće tihu patnju iz mladosti, prelepu Svilu. Njena sestra Kadifa predvodi devojke 

sa velom, čija želja da zapadne vrednosti spoje sa muslimanskim identitetom ne 

posustaje ni pred kaznom izbacivanja sa univerziteta. 



Sneg je nadrealno svedočanstvo o turskim realijama, alegorični traktat o 

autentičnim napetostima između sekularizma i fanatizma, liberalizma i 

tradicionalizma, prozapadnjačke elite i teocentričnog puka, kemalista i islamista. 

Samoubistva zbog zabrane nošenja vela u isti mah su tragična i groteskna: ona 

ukazuju na neuspeh jedine sekularne revolucije u islamskom svetu. Da li žene sebi 

oduzimaju život u trenutku ukradenom između molitve i telenovele kako bi 

sačuvale ponos ili pak potvrdile poraz u bici za nezavisnost – to ostaje tajna. Tajna 

je i može li sekularizacija sprovođena sa verskom rigidnošću zaista biti gora od 

fanatizma. Pseudobrehtovski scenski spektakl „Moja domovina ili moj veo” na 

patetično didaktičan način oživljava izbor Turske između islama i sekularizacije. Iz 

vremena užagrenog kemalizma prenesena priča o devojci koja spaljuje veo da bi 

živela kontrastira se sa odlukom devojaka da umru kako bi sačuvale veo. 

Ali, hamletovski režirana predstava pretvara se u vojni udar. Politički prevrat ima 

sva obeležja pozorišne iluzije, i tu nije kraj zbunjujućim ambivalencijama – u 

romanu defiluju zloglasni islamski terorista prelepih plavih očiju koji je, zapravo, 

fatalni zavodnik, glumac ponosan na fizičku sličnost sa Ataturkom koji je opasni 

politički manipulator, urednik lokalnih novina koji vesti i reportaže piše unapred. 

Sekularni i religiozni aktivizam srodni su po apsurdu koliko i motivi izgubljene 

inspiracije i izgubljene vere. Kao kakav moderni derviš i medijum božanske reči, u 

naletima nadahnuća i opštem političkom neredu Ka ispisuje duge pesme, dok 

istovremeno pokušava da osvoji ljubavni i socijalni mir. 

Sneg gubi na snazi ne samo zbog ugrađivanja literarnih motiva u temelje političke 

alegorije, već i zbog šablonske karakterizacije: kao da je bilo važnije kreirati paletu 

političkih opredeljenja nego paradigmu svojstava. Iskupljuje ga klaustrofobična 

bajkolikost, učena koliko od Kafke toliko i od Borhesa; iskupljuje ga i manevar u 

najboljem maniru Džozefa Konrada sa pripovedačem Orhanom, koji naknadno 

povezuje svedočenja i dokumente u koherentnu celinu pripovesti. Piščev alter ego i 

prijatelj glavnog junaka je, tako, reporter s nemogućim zadatkom da izvesti o svetu 

magijskog realizma. 

Žaliti što nema samodopadnih viškova erudicije i imaginacije kojima je optočen 

roman Zovem se Crveno besmisleno je koliko i prigovarati zbog suficita priče. 

Snežni nanosi nisu progutali pripovest, naprotiv – potcrtali su njene obrise i 

podsetili da u traganju za verom, nacijom i inspiracijom važi mangupska maksima 

Čarlsa Bukovskog koja kaže: „vreme ranjava sva zaceljenja”. 
 


