
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 8 

2016.  



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 Републици Јерменији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Атини, Драгана Жупањевца, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Јерменији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Атини, Душана Спасојевића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2016 

 

Указ о додели одликовања, Сретењског ордена другог степена, за нарочите 

заслуге у промоцији византијског наслеђа на тлу Србије и допринос у 

проучавању и развоју светске византологије, Византолошком институту 

Српске академије наука и уметности, Службени гласник Републике Србије 

бр. 70/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије – шефа Мисије Републике Србије при Европској унији у 

Бриселу, Ане Хрустановић, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Џибути, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Адис Абеби, Драгана Момчиловића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Џибути, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Адис Абеби, Драгана Мраовића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 72/2016 

 

Уредба о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2016 

 

Одлука о избору Владе, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2016 

 

Одлука о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених 

посланичких места у Народној скупштини, Службени гласник Републике 

Србије бр. 68/2016 

 



Одлука о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине 

Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2016 

 

Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и 

придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2016 

 

Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 69/2016 

 

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика Републичке изборне 

комисије, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2016 

 

Одлука председника Владе Републике Србије којом се овлашћује Јадранка 

Јоксимовић, министар без портфеља, да усмерава и усклађује рад 

министарстава и посебних организација у области европских интеграција, 

Службени гласник Републике Србије бр. 70/2016  

 

Упутство о изменама и допунама Упутства о канцеларијском пословању 

органа државне управе, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2016 

 

Правилник о управи у Државном правобранилаштву, Службени гласник 

Републике Србије бр. 71/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Мирослава Симуновића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2016 

 

Решење о измени Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2016 

 

Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног 

места у Националном савету албанске националне мањине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 68/2016 

 

Решење о разрешењу Генералног секретара Владе, Новака Недића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 69/2016 

 

Решење о постављењу Генералног секретара Владе, Новака Недића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2016 

 

Решење о разрешењу чланова – представника Владе и њихових заменика у 

Социјално-економском савету Републике Србије и именовању чланова – 



представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 71/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о сарадњи између Дипломатске академије Министарства 

спољних послова Републике Србије и Кинеског универзитета за спољне 

послове и Кинеске дипломатске академије Министарства спољних послова 

Народне Републике Кине, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 8/2016 

  

Меморандум о разумевању о сарадњи Дипломатске академије Министарства 

спољних послова Републике Србије и Националне дипломатске академије 

Министарства спољних послова Републике Кореје, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2016 

 

Протокол о спровођењу Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички 

гранични прелаз Прешево–Табановце, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 8/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју 

запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 46/2016 

 

Одлука о допунама Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 45/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 73/2016 

 

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 73/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о градској управи Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 73/2016 

 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 65/2016 

 

Уредба о мерилима за именовање директора јавног предузећа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2016 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређења 

локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2016 

 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја 

инфраструктурног коридора Ниш – граница Бугарске, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2016 

 

Одлука о образовању Радне групе за анализу потенцијалних историјских 

пореских обавеза привредног друштва Air Serbia a.d. Београд по основу 

продаје карата за путовања у/из Сједињених Америчких Држава закључно са 

31. децембром 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2016 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне 

и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2016 

 

Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват 

природе „Јерма“, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и 

ванбилансних ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2016 

 

Одлука о изменама Одлуке о извештавању банака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2016 

 

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и 

минималних акциза за дуванске прерађевине, Службени гласник Републике 

Србије бр. 70/2016 

 

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу 

кроз подршку непољопривредним активностима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 67/2016 

 



Правилник о изменама Правилника о захтевима за примену протокола за 

пренос порука о лету, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2016 

 

Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2016 

 

Правилник о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2016 

 

Правилник о допуни Правилника о пружању услуга контроле летења и услуга 

узбуњивања, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2016 

 

Решење о укидању путног прелаза магистралне пруге Београд – Шид – 

државна граница (Товарник), Службени гласник Републике Србије бр. 

70/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о образовању Радне групе за контролу и утврђивање ефекта 

реализације уговора о суфинансирању погона за примену нових технологија у 

Аутономној Покрајини Војводини и уговора о начину реализације обавеза о 

пласману дела производа, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 46/2016 

 

Измена Правилника за доделу подстицајних средстава за побољшање 

сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ 

стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у 

АП Војводини у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 45/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о измени Одлуке о јавној расвети, Службени лист Града Београда бр. 

73/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на 

коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме град има 

посебна својинска овлашћења, Службени лист Града Београда бр. 73/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда, Службени лист Града Београда бр. 73/2016 

 



Одлука о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства у обављању 

комуналне делатности приградског и локалног превоза путника на територији 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 73/2016 

 

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

Града Београда бр. 75/2016 

 

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени 

лист Града Београда бр. 78/2016 

 

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени 

лист Града Београда бр. 80/2016 

 

План детаљне регулације „Ада Циганлија”, Службени лист Града Београда 

бр. 65/2016 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Правилник о измени Правилника о утврђивању списка психоактивних 

контролисаних супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2016 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 

услуга за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2016  

 

Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа 

допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2016  

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности 

код оболелих од малигних болести у Аутономној Покрајини Војводини за 

2016. годину, која је објављена у „Службеном листу АПВ“ број 54/2015, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 45/2016 

 

Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења 

онколошке заштите у Аутономној Покрајини Војводини за 2016. годину, која 

је објављена у „Службеном листу АПВ“ број 54/2015, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 45/2016 



Службени лист Града Београда 

 

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, 

Службени лист Града Београда бр. 67/2016 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2016 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 72/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова, 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства 

омладине и спорта Републике Србије и ОЕБС-ове Канцеларије за 

демократске институције и људска права (ОДИХР), Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о броју студената за упис у прву годину 

мастер академских и докторских студија који се финансирају из буџета 

Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у 

Новом Саду, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 44/2016 

 

Одлука о образовању Одбора за припрему и координацију активности за 

изградњу зграде Јавне медијске установе „Радио-телевизије Војводине“, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 45/2016 

 

Одлука о измени Одлуке 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 2016/2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 46/2016 

 



Одлука о измени Одлуке 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 2016/2017. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 46/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о измени Одлуке о мрежи основних школа у Београду, Службени 

лист Града Београда бр. 79/2016 

 

 

РАЗНО 
 

 

Службени гласник Републике Србије 
 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у јуну 2016. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2016 

 

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

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

2016. године, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2016 

 

Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом 

кварталу 2016. године, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2016 
 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2016 

 

Индекси потрошачких цена за јул 2016. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 69/2016 
 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2016. године, Службени лист 

Града Београда бр. 72/2016 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2016. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. NEWSWEEK 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

12. ПОЛИТИКА 

13. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

 

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 библиотеке 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. Ж. Спасојевић: О јуриспруденцији, 1912. 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













































 
 

 

 



У складу са Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији до 
2020. године (Службени гласник РС бр. 51/2010), а у жељи да корисницима 
учинимо видљивим садржај обимног библиотечког фонда којим библиотека 
Управе за заједничке послове републичких органа располаже, претходних година 
започели смо дигитализовање богате и разноврсне грађе. Са задовољством 
представљамо неке наслове из до сада дигитализованих монографских 
публикација, које се у целини могу видети у ПДФ формату на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
 
 

1936. година 
 
Др Јован Ђорђевић: Савремена француска демократија, 1936. 
 
Др Милан Владисављевић, доцент универзитета: Парламентаризам по        
одредбама устава, 1936. 
 
С. М. Штедимлија: Црна Гора у Југославији, 1936. 
 
Бож. Ђ. Недић: Проблем обезбеђења инвалида: критичка расматрања и             
практични предлози, 1936.   (са посветом аутора) 
 
Раша Милошевић: Државни удар озго: први април 1893: свргнуће крњег 
краљевског намесништва, 1936. 
 

 
1937. година 

 
Др Борислав Т. Благојевић (Dr Borislav T. Blagoyevitch): Појам лица без                
држављанства (La notion des apatrides), 1937. 
 
Др Иво Политео: О потреби кодификације радног права, 1937. 
 
Милош М. Јовичић: Како да се у новом грађанском законику уреди правни 
положај  ванбрачне деце?, 1937. 
 
 Живан Ј. Ранковић: Томаш Г. Масарик: његов живот и рад, 1937. 
 
Деспот Остојић: Међународна организација рада, 1937. 
 
 

1938. година 
 
Живојин М. Перић, професор универзитета: О значају упоредног права, 1938. 
 
Јован Ђ. Драгутиновић: Дипломатска и политичка историја Јужних Словена 
од 1833. до 1920. године, 1938. 
 
Др Милош Младеновић: Законик Леке Дукађина, 1938. 
 
Димитрије Мита Клицин: Одломци из новије политичке историје војвођанских 
и троједничких Срба (1902–1914), 1938. 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Savremena%20francuska%20demokratija,1936.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1936-Parlamentarizam.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1936-crna-gora-u-jugoslaviji.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1936-problem-obezbedjenja-invalida.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1936-drzavni-udar.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1936-drzavni-udar.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1937-o-potrebi-kodifikacije.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1937-Pravi-polozaja-vanbracne-dece.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1937-Tomas-G-Masarik.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1937-medjunarodna-org.rada.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1938-O-znacaju-uporednog-prava.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1938-diplomatska-i-politicka-istorija.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1938-zakon-leke-dukadjina.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1938-odlomci-iz-novije-pol-istorije.pdf


 
Др Борислав Т. Благојевић: Основи науке о држављанству, 1938. 

 
1939. година 

 
Др Војислав М. Грол: Теорија институције Мориса Ориуа, 1939.   (са посветом 
аутора) 
 
Милан Бартош (Milan Bartoš, professeur à la Faculté de Droit, Beograd): Криза 
међународног приватног права (La crise du Droit International Privé), 1939.   (са 
посветом аутора) 
 
Др Данило Ј. Данић, судија Касационог суда: Поводом нових судских 
уредаба, 1939.  
 
Др Александар Соловјев: Предавања из историје словенских права, 1939. 
 
  
                                                          1940.  година 
 
Тодор Живковић: Један прилог за познавање духовних веза између Јужне   
Србије и Србије, 1940. 
 
Др Владимир Марган: Комунални проблеми војвођанских градова, 1940. 
 
Др Александар Соловјев, професор универзитета: Судска реформа г. 1864 у 
Русији (поводом 75-годишњице 3. децембра 1939), 1940. 
 
Dr Andrassy J.: Ново уставно уређење Хрватске, 1940.  
 
Др Живојин М. Перић: Предговор докторској дисертацији Радивоја В. 
Ћисаловића: Намесништво – Студија из упоредног уставног права, 1940.  
 
Др Иво Политео: Увод у радно право, 1940. 
 
Јован В. Дерок: Топлички устанак и оружани отпор у окупираној отаџбини 
1916–1918. године, 1940. 
 
Др Илија А. Пржић: Оснивање Правног факултета у Србији, 1940. 

 
 

                                                        1941. година 
 
Др Славко Стојковић: Енциклопедија права, 1941.  

 
 
 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1938-osnovi-nauke-o-drzavljanstvu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Teorija%20institucije%20Morisa%20Oriua.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1939-Kriza-medj-priv-prava.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1939-Kriza-medj-priv-prava.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1939-predavanje-iz-istorije-sl.prava.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1939-predavanje-iz-istorije-sl.prava.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Komunalni%20problemi%20vojvodjanskih%20gradova.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1940-Sudska-reforma.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1940-Novo-ustavno-uredjenje-hrvatskel.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1940-Namesnistvo-studija-iz-uporednog-ustavnog-prava.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1940-uvod-u-radno-pravo.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1940-toplicki-ustanak.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1940-Osnivanje-pravnog-fakulteta-u-srbiji.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Uredba%20o%20banovini%20Hrvatskoj.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1941-enciklopedija-prava.pdf
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. СА СРБИМА У СРБИЈИ И АЛБАНИЈИ 1914–1916: РАТНИ 

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ХИРУРГА: СА 84 ФОТОГРАФИЈЕ И 

ЈЕДНОМ КАРТОМ 

Аријус ван Тинховен 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2015. 
  

2. ЦРНА КЊИГА: ПАТЊЕ СРБА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ЗА ВРЕМЕ СВЕТСКОГ РАТА 1914–1918  

Владимир Ћоровић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2015. 
  

3. КРВАВИ ТРАГ ВЕЛИКОГ РАТА: ЗЛОЧИНИ 

АУСТРОУГАРСКЕ И ЊЕНИХ САВЕЗНИКА 1914–1918 У 

СВЕТЛУ АУСТРИЈСКИХ ДОКУМЕНАТА 

Милош Казимировић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2015. 

  

4. МИЛУНКА САВИЋ: ВИТЕЗ КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ И 

ЛЕГИЈЕ ЧАСТИ 

Видоје Голубовић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2015. 

  

5. РАТ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 

Џон Рид 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2015. 

  

6. СА СРБИЈОМ У ИЗГНАНСТВО: АВАНТУРЕ ЈЕДНОГ 

АМЕРИКАНЦА СА ВОЈСКОМ КОЈА НЕ МОЖЕ УМРЕТИ 

Фортијер Џонс 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2015. 

  

7. ЧУДАН ОСЕЋАЈ У МЕНИ: ПРИЧА О ЖИВОТУ БОЗАЏИЈЕ 

МЕВЛУТА КАРАТАША, ЊЕГОВИМ ДОЖИВЉАЈИМА, 

САЊАРИЈАМА И ПРИЈАТЕЉИМА И СЛИКА 

ИСТАНБУЛСКОГ ЖИВОТА ИЗМЕЂУ 1969. И 2012. 

ГОДИНЕ ВИЂЕНА ОЧИМА МНОГИХ ЛИЦА 

 Орхан Памук 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

8. ФОКУСИРАНОСТ: НЕПРИМЕТНИ ПОКРЕТАЧ 

ИЗУЗЕТНОСТИ 

Данијел Големан 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

9. ИЗУЗЕТНО ГЛАСНО & НЕВЕРОВАТНО БЛИЗУ 

Џонатан Сафран Фор 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

10. ЂАВО, АНЂЕО И КОМУНИСТА 

Недим Гурсел 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

 

  



11. ГОРСКИ 

Весна Голдсворти 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

12. ПАРК ЛОГОВСКОЈ 

Дана Тодоровић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

13. ГРОЗНИЦА И ПОДВИГ: ОГЛЕДИ О ЕРОТСКОЈ 

ИМАГИНАЦИЈИ У КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА 

Тихомир Брајовић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

14. КОКОШКИНА ЛУТКА 

Афонсо Круз 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

15. ПОВРАТНИЦИ 

Дулсе Марија Кардозо 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

16. СЕДАМ ВРСТА ПЕЧУРАКА 

Џанг Веј 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

17. ЧЕТВРТИ ЗИД 

Сорж Шаландон 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

18. ТУ, РЕЧЕ БАХИ 

Силвен Придом 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

19. РАЗЛОГ ПОШАСТИ 

Рафаел Аргуљол 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

20. ИСТОРИЈА СВЕТА У 10 ½ ПОГЛАВЉА 

Џулијан Барнс 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

21. НЕ МОГУ И НЕЋУ 

Лидија Дејвис 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

22. ЕСТОРИЛ: РАТНИ РОМАН 

Дејан Тиаго-Станковић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 
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Роберт Вајмант 

Београд: Admiral Books, 2014. 
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Београд: Admiral Books, 2014. 
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1. Milovan Danojlić: PISMA BEZ ADRESE / Beograd: Službeni glasnik, 

2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/писма-без-

адресе 

 

 

Kad malo razmislim, kroz vek sam prošao primenjujući strategiju bežanja. Bilo 

kuda izvan ovog sveta, život je uvek negde drugde. Prvo geslo je Bodlerovo, drugo 

Remboovo. Tako sam mislio, tako sam disao pre nego što sam i čuo za ove 

pesnike. Iz rodne kuće sam pobegao u sedamnaestoj, iz rodne zemlje u četrdeset 

sedmoj. Bežao sam iz stalnih radnih odnosa, iz dvosobnih stanova, iz brakova, iz 

političkih poredaka i prirodnih kruženja. Istorijski okvir te celoživotne bežanije 

jeste umiranje ruralne civilizacije i raseljavanje sela. Svake nedelje na našoj planeti 

milion ljudi napusti mesto rođenja i nastani se u gradu. Selo umire, a zadah smrti je 

odvratan. Osetio sam ga najpre u zavičaju, potom se proširio po celoj Titoslaviji. 

Od onoga čemu nema leka spasavamo se bezglavom trkom. „Bežimo, jer uvek iz 

nečeg nekuda bežati treba.” Pesmu koja se završava ovim stihom objavio sam u 

osamnaestoj. 

 

Zavičaj je zavetni teret porekla; ako sam, povremeno, pokušavao da odahnem od 

tog tereta, ako sam zapostavljao sinovske dužnosti, bombardovanje iz 1999. me je 

vratilo zemlji i njenoj istini. Agresija, bilo da je verbalna ili oružana, postavlja 

pitanja koja traže nedvosmislen odgovor. Ili si sa svojima, ili si prešao na suprotnu 

stranu. Naš svet, čije mane dobro poznajem, pod sankcijama i bombama držao se 

gospodski. Od onakvog držanja je i neprijatelj, da je hteo, mogao ponešto naučiti. 

 

 

Milovan Danojlić 

 

Milovan Danojlić je za prvo izdanje knjige Pisma bez adrese nagrađen priznanjem 

„Pečat vremena“ za književnosti 2013. godine. 

 

 

 

 

 



2. Stanislav Vinaver: BOG I ČOVEK NA POZORNICI: Pozorišni eseji 

i kritike / Beograd: Službeni glasnik, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

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

српских-писаца/бог-и-човек-на-позорници 

 

 

Stanislav Vinaver je jedan od najznačajnijih pozorišnih kritičara između dva 

svetska rata – ova preobimna i preobilna knjiga to ponajbolje potvrđuje: jer po prvi 

put pred čitaocem, ali i onom stručnom, pozorišnom javnošću, nalaze se sabrani, 

nadam se, skoro svi Vinaverovi pozorišni eseji, kritike, članci, rasprave i beleške. 

Dakle, Bog i čovek na pozornici jeste jedan sasvim nov, nepoznat, dragocen, 

inspirativan, provokativan i izazovan dijalog sa pozorišnom stvarnošću, ne samo 

međuratnog već i poratnog razdoblja. I u priči o dramskom stvaralaštvu, o njegovoj 

interpretaciji na pozorišnoj sceni, ali i o vrednovanju i jednog i drugog segmenta 

Vinaver je imao ulogu onoga koji je mesijanski branio modernizam kao stvaralački 

koncept. I kao pozorišni kritičar bio je na modernističkim pozicijama – jedan od 

blistavih znalaca evropskog dramskog i pozorišnog konteksta modernitet je 

prepoznavao i u srpskoj kulturi. I tu je jedan od razloga nerazumevanja. Nije on ni 

u jednom analitičkom polju bio onaj koji robuje kanonima, čvrsto zakovanim 

pravilima, normama, ideologijama, pragmatizmima itd. Pa ni u pozorištu, operi, 

koncertnoj dvorani – Vinaver je na svakom mestu bio atipičan, provokativan, 

žestok, ćoškast i vickast, svoj u svemu. Ponavljam, ova knjiga će ubedljivo 

pokazati koliko je Stanislav Vinaver nepravedno, neodgovorno, čak i nekulturno 

eliminisan iz vrednosnog sistema pozorišne teorije, istorije i kritike. 

 

Gojko Tešić 

 

 

– Prvom kolu Dela Stanislava Vinavera dodeljena je Nagrada za izdavački 

poduhvat godine na 57. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. 

 

– Nagrada „ZLATNI HIT LIBER“ za izdavački poduhvat 2012. 

 

– Dela Stanislava Vinavera dobitnik su Specijalne nagrade na 21. Međunarodnom 

salonu knjiga u Novom Sadu. 

 

– Delima Stanislava Vinavera dodeljena je Nagrada za najbolji izdavački poduhvat 

na 10. Međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici. 

 

 

 

 

 



3. Stiven Karpman: ŽIVETI BEZ IGARA: Dramski trougao u međuljudskim 

odnosima / Beograd: Psihopolis institut, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=153:%C

5%BEiveti-bez-igara&Itemid=125 

 

 

Stiven Karpman, američki psihoterapeut, eminentni transakcioni analitičar i 

saradnik Erika Berna, svetsku slavu je stekao 1968. godine kada je definisao 

koncept Dramskog trougla za analizu dinamike međuljudskih odnosa između uloga 

Žrtve, Progonioca i Spasioca. Poznavanje ovog koncepta, kao jednog od 

najmoćnijih koncepata transakcione analize, veoma je dragoceno jer nam pomaže 

da se bolje orijentišemo među ljudima, da uvidimo kako nas pozivaju da uđemo u 

različite uloge, i da to izbegnemo kada nam ne odgovara. 

Zašto su tri glavne uloge u Igrama Progonilac, Spasilac i Žrtva? Koja je 

Karpmanova formula za sreću za život bez Igara? Kako naše ideje o dobru i zlu 

stvaraju Dramske trouglove? Koje Igre igramo u ljubavi, ili o Romantičnom 

trouglu. 

 

KAKO LJUDI SVAKODNEVNO UNOSE DRAMU U ODNOSE 

 

Šta čini psihološku dinamiku drame u odnosima? 

Šta je Trougao samilosti, a šta su Trouglovi privlačnosti? 

Koja su tri koraka za istupanje iz Trouglova i Igara? 

Kako učvrstiti poverenje i ostvariti bliskost? 

 

KAKO PREPOZNATI POZIVE U DESTRUKTIVNU IGRU? 

 

Karpmanov trougao je jedan od najmoćnijih koncepata transakcione analize zato 

što podiže emocionalnu, socijalnu, pa i političku inteligenciju. 

 

Dr Zoran Milivojević, 

psihoterapeut, transakcioni analitičar, trener i supervizor, TA Centar 

 

 

Stiven Karpman je napravio jednostavan, ali efikasan dijagram za razumevanje i 

analiziranje Igara koje je nazvao Dramski trougao u kojem je sažeo dinamičku 

zamenu uloga do koje dolazi u međuljudskim odnosima, u svakodnevnoj 

komunikaciji i u različitim životnim situacijama. 

Pošao je od ideje da je za razumevanje skripta i Igre izuzetno važna analiza uloga. 

Tražeći arhetipsku matricu igre Karpman je pošao od analize dečjih bajki koje 

imaju jednostavnu strukturu zapleta i na osnovu toga definisao model u kojem se 

nalaze tri osnovne ili arhetipske uloge koje su nužne da bi došlo do dramskog 

zapleta. Te tri uloge su Progonilac, Spasilac i Žrtva. Karpman smatra da svaki put 



kad ljudi igraju Igre, oni ulaze u jednu od te tri skriptne uloge, a njihov odnos je 

prikazao u vidu trougla koji se naziva Karpmanov dramski trougao. 

Poznavanje koncepta Dramskog trougla nam pomaže da se bolje orijentišemo 

među ljudima, da uvidimo kako nas pozivaju da uđemo u različite uloge, i da to 

izbegnemo kada nam ne odgovara. 

 

Dr Aleksandra Bubera, 

psihijatar i psihoterapeut, transakcioni analitičar, trener i supervizor, TA Centar 

 

 

Iz uvodnog teksta Stivena Karpmana: 

 

Kako se snalazite u odnosima? 

Ima mnogo načina na koje se naše veze mogu okrenuti protiv nas, izgleda da je 

beskonačno mnogo načina da se dobre namere preobrate u uticaje koji nam 

ugrožavaju život. Koliko oprezni i pažljivi treba da budemo? I šta ako je to 

jednostavnije nego što smo mislili? Šta ako možemo da prekinemo taj naizgled 

složeni ciklus konflikta pomoću jednog jednostavnog trostranog alata? Zar ne bi 

bilo vredno zaviriti u tu mogućnost? 

 

U ovoj knjizi ćemo istražiti tri načina na koje se mogu negovati uspešne veze i 

izbegavati nesrećne situacije. Mi to možda ne radimo namerno. To može biti 

nesvesno, a može biti i svesno. Mi nismo ovde da o tome sudimo, već želimo da 

pronađemo pozitivna rešenja i načine na koje se mogu izbeći eventualni konflikti, 

nesporazumi i potresna drama koju smo spomenuli. 

 

Pokušaćemo da razumemo šta se dešava kada neka veza ili situacija pođu naopako. 

Istražićemo zašto do toga dolazi. A u nekim slučajevima, da bismo spasli neku 

vezu koja ima izgleda da bude dobra, istrajavaćemo i optimistično raditi na njenom 

spasavanju. Evo kako će ova knjiga pomoći vama, čitaocu. 

 

Kao prvo i najvažnije od svega, mi ljudi smo posmatračke prirode. Ovde ću svoj 

godinama korišćeni psihoterapeutski žargon odložiti u fioku, jer ovde smo jedina 

tema mi – vi, ja, naši prijatelji i naše porodice. Ovde ću, koristeći svoje alatke za 

samilost i oslobađanje od igara, izložiti jednostavne a moćne načine da poboljšamo 

svoj život i svoje međuljudske odnose. 

 

Želim da te alatke i pojašnjenja budu svima dostupne i prijemčive. Razgovaraćemo 

o svakodnevnim situacijama, na poslu, kod kuće, u javnosti ili u intimnom 

prostoru. 

Naše otkrivanje toga biće postupan proces, koji se odvija korak po korak: 

Prvi korak: posmatraćemo i imenovati ono što zapazimo u odnosima. 

Drugi korak: pojednostavićemo dramu koristeći dijagram koji sam nazvao 

„Dramski trougao”. Sve o čemu ćemo ovde razgovarati biće prikazano 

jednostavnom slikom tako da bude razumljivo svakom čitaocu. 



Treći korak: koristićemo alatke i vežbe da bismo razrešili konflikte i složene 

bezizlazne odnose. 

 

 

Suština i značaj i namera ove knjige jeste da: 

 

a) zaroni u ludi svet Trouglova, krećući se od jednog do drugog trougla kako bi 

unapredila naše razumevanje onoga što nam se dešava; 

 

b) istraži nove šire primene trouglova osim onih koje su već poznate i koje se 

javljaju u ličnim odnosima, koje koriste terapeuti i rukovodioci u firmama. 

 

Nakon nekoliko reči o istoriji koja stoji iza modela Dramskog trougla, reći ću vam 

sve što treba da znate o Dramskom trouglu, dobro poznatom trostranom načinu za 

sabotiranje odnosa. Isprva ćemo krenuti od jednostavnog, pa ćemo se polako sve 

više udubljivati. Korak po korak, krećemo na putovanje u kraljevstvo svakodnevne 

drame. E tu  postaje  stvarno  zanimljivo! 

 

Drugi deo ove knjige pružiće vam kompletiran set praktičnih alata za izvrdavanje 

iz drame i izbegavanje beskonačnog vrzinog kola konflikata. Tu ćemo takođe 

uvesti pojam saosećanja u rešavanju drame, Igara koje ljudi igraju, i razrešavanju 

konflikata. To je srž mog četrdesetogodišnjeg istraživanja, koje ću vam ovde 

izložiti. 

Poenta svega je komunikacija bez Igara i odnosi bez Igara. Opet, i ovde ćete dobiti 

set praktičnih alata za razgovaranje o problemima i za zapodevanje razgovora o 

onome o čemu treba razgovarati, što će vam pomoći da ostavite neizrečeno na 

pragu nesporazuma i nekomunikacije, te da uživate u zreloj i konstruktivnoj 

komunikaciji. 

Kakav ugovor o odnosu imate sa ljudima koje volite? Da li je jasan? Da li govorite 

o svojim važnim osećanjima i mislima, ili one ostaju neizrečene? Znate li šta da 

radite da biste bili zanimljivi? Jeste li zaista posvećeni svojim odnosima sa 

voljenim ljudima, mogu li oni to da vide? I, usput rečeno, koliko ljubavi primate? I 

šta možete da učinite u vezi s tim? 

Ovde ćemo postavljati ovakva i druga jednostavna pitanja, i na njih ćemo 

odgovarati. A ako budete čitali do kraja, možete da otkrijete i moju novu formulu 

za sreću. 

 

 

 

4. Antonio Tabuki: ZA IZABEL / Beograd: Paideia, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.paideia.rs/index.php?plugin=grupaproizvod&plugin_view=product_det

ails&page_id=0&proizvodid=505&&lang=srpski 

 



 

Kako definisati priču kao što je ova? Na prvi pogled rekli bismo fantastični roman, 

iako izmiče bilo kakvoj definiciji. Tabuki je izabrao podnaslov „Jedna mandala“, 

mada je zapravo, gledano iz perspektive zapadnog sveta, reč o istraživanju, o 

traganju koje kao da sprovodi neki metafizički Filip Marlou. A s metafizikom se, u 

ovom grčevitom i hodočasnom traganju, sjedinjuje jedna potpuno ovozemaljska 

koncepcija života: ukusi, mirisi, mesta, gradovi, fotografije kao odraz naše 

uobrazilje, naših snova, ali i našeg svakodnevnog iskustva. I onda? U svojoj 

napomeni, Tabuki nas upućuje na monaha u crvenom, na Helderlina i na jednu 

napolitansku pesmu. Njihov spoj možda deluje nesuvislo. A možda je bolje ne 

tražiti suvislost u jednom od najčudovitijih, najčežnjivijih i vizionarskim duhom 

najobdarenijih romana koji nam je italijanska književnost dosad podarila. 

 

Pisac prepoznatljivih vibracija, nadahnut tragičnom snagom i radošću osmeha, 

pronicljiv i nemiran duh, strastan i lucidan, svestan komedije postojanja, opsednut 

velikim preispitivanjima savesti, hrabar i velikodušan čovek. 

 

Norman Manea 

 

 

 

5. Aleksandro Bariko: TRI PUTA U ZORU / Beograd: Paideia, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.paideia.rs/index.php?plugin=grupaproizvod&plugin_view=product_det

ails&page_id=0&proizvodid=506&&lang=srpski 

 

 

Alesandro Bariko je rođen 1958. u Torinu. Po obrazovanju je filozof i klavirista. 

Radio je kao muzički kritičar u Republici, a potom kao urednik kulturne rubrike u 

Stampi. Živi u Torinu, gde vodi školu kreativnog pisanja. Objavio je romane: 

Zamkovi gneva (1991), Okean more (1993), Svila (1996), City (1999), Bez krvi 

(2002), Ova priča (2005), Emaus (2009), Mr. Gvin (2011) i Mlada nevesta (2015), 

pozorišni monolog Pijanista (1994), filmski scenario Španska partija (2004), po-

zorišni komad Smith & Wesson (2014), zbirke eseja Next (2002) i Varvari (2006), 

kao i nekoliko knjiga o muzici među kojima je i Hegelova duša i krave iz 

Viskonskina (1993). Režirao je film Predavanje dvadeset prvo (2008). 

Jedan muškarac i jedna žena sreću se tri puta, u zoru, u holu hotela, u različitim 

dobima svog života, u momentima koji su ključni za oboje i u kojima će jedno u 

drugom naći spas. Svaki od ta tri susreta biće istovremeno njihov prvi, poslednji i 

jedini susret. To je moguće jer žive u jednom vremenu koje ne postoji u 

svakodnevnom iskustvu, „vremenu koje nam književnost ponekad dočara, i to je 

jedna od njenih privilegija“. 

 

 



6. Luis Sepulveda: SENKA ONOGA ŠTO SMO BILI / Beograd: Paideia, 

2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.paideia.rs/index.php?plugin=kategorijaproizvod&plugin_view=product

_details&page_id=570&proizvodid=502&&lang=srpski 

 

 

Senka onoga što smo bili Luisa Sepulvede je izvrsna, duboko potresna priča o 

starim prijateljstvima, odanosti koja je dugo bila na ispitu i neporecivim vezama. 

Smeštena u Čile, decenijama nakon Pinočevovog krvavog puča iz 1973, tri saborca 

koja su preživela taj užas, sreću se poslednji put da bi izvršili svoju konačnu misiju. 

Vođa njihove misije, Pedro Nolasko, neočekivano kasni,  čime započinje niz 

pogrešnih koraka koje preduzimaju ostali stari radikali i omogućava savršeno 

postavljene podsetnike – i vizije iz prošlosti. Ono što rezultira je jedna fantastična 

knjiga, mešavina teške tuge i humora, koja izaziva i suze i smeh, i na kraju, 

potpuno neočekivano, pobedničko zadovoljstvo! 

 

O autoru 

 

Luis Sepulveda je rođen u Čileu 1949. Još u ranoj mladosti odlučuje da se upusti u 

najneobičnija i najuzbudljivija putovanja po svetu. Od Ognjene zemlje do Osla, od 

Barselone do Kita, od amazonskih prašuma do pustinja u Sahari, prošpartao je 

gotovo svim mogućim teritorijama naše planete. Takođe je platio visoku cenu 

svojih snova i utopija, kako u Pinočeovim zatvorima tako i na brodovima 

Greenpeace-a. Dobio je mnoga priznanja među kojima i nagradu Gabrijela Mistral 

za poeziju 1976. i Romulo Galjegos za roman 1978. godine. Njegov Starac koji je 

čitao ljubavne romane postao je jedna od najprevođenijih i najčitanijih knjiga 

napisanih na španskom jeziku. Svet na kraju sveta dobio je Prvu nagradu za kratki 

roman Huan Cabas u Alikanteu i objavljen je na svim svetskim jezicima. 

 

Paideia je do sada objavila sledeća Sepulvedina dela: Ime torera, Patagonija 

ekspres, Starac koji je čitao ljubavne romane, Svet na kraju sveta, Dnevnik 

sentimentalnog ubice, Kajman, Priča o galebu i mačku koji ga je naučio da leti, 

Hot line i Senka onoga što smo bili. 
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