
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 11 

2017.  



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  
 
Из наше базе која садржи преко 112.000 прописа, за свега неколико минута може се добити 
како важећи тако и неважећи пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као 
што се може добити и телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
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 
 
Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења  
                                                             (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
                             
Технички уредник:    Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Гордана Михајловић, оператер припреме података  
                      Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података     
                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

Лектор:                  Смиља Богдановић 
 
Коректор:              Јелена Васиљевић 
 
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 

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
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 старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. 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 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Турској, Данила Вучетића, Службени гласник Републике Србије бр. 

101/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Арапској Републици Египат, Југослава Вукадиновића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Словачкој Републици, Шанија Дермакуа, Службени гласник Републике Србије бр. 

103/2017 

 

Указ о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2017 

 

Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за 

стабилизацију и придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2017 
 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2017  

 

Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2017  

 

Одлука о именовању саветника председника Републике, Сузане Васиљевић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 100/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне 

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017  

 

Одлука о образовању Координационог савета за електронску управу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2017  

  

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за контролу државне помоћи, 

Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017  

 

Решење о изменама Решења о утврђивању листе означених лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 99/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Милице Лукешевић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 101/2017 

 



Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у 

Националном савету украјинске националне мањине, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2017 

 

Решење о престанку дужности генералног конзула Републике Србије у Мостару, Босна 

и Херцеговина, Горана Стојковића, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2017 

 

Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених 

Арапских Емирата о оснивању Мешовитог комитета за конзуларна питања, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Мултилатералног споразума између Европске 

заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, 

Републике Бугарске, Републике Хрватске, БЈР Македоније, Републике Исланд, 

Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије 

привремене управе Уједињених нација на Косову о успостављању Заједничког 

европског ваздухопловног подручја, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 11/2017 

  

   

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 50/2017 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о допуни Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално 

опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 98/2017 

 

Уредба о престанку важења Уредбе о обављању основног, редовног и ванредног 

прегледа чамаца и пловећих постројења, Службени гласник Републике Србије бр. 

98/2017 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 

у 2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, Службени гласник Републике Србије 

бр. 102/2017 

 



Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног 

развоја у 2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2017 

 

Уредба о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017 

 

Уредба о утврђивању Државног програма хитних санационих радова на објектима за 

заштиту од вода на десној обали Западне Мораве у циљу заштите насеља, магистралног 

гасовода и пољопривредних површина у селу Почековина код Трстеника, оштећеним у 

поплавама у марту 2016. године, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у 

јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, Службени 

гласник Републике Србије бр. 104/2017 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре 

која је у надлежности јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 104/2017 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 

у 2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2017 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја експлоатације Колубарског 

лигнитског басена, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2017 

  

Одлука о оснивању Националног координационог тела за олакшање трговине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 98/2017 

 

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима 

претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 101/2017 

 

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне 

помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за 

период 2014–2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном 

оквиру за банке, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

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

Контног оквира, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 101/2017 

 

Одлука о обрасцима и саржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Одлука о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују 

и продају на девизном тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и 

ванбилансних ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за мала и средња предузећа, 

предузетништво и конкурентност, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за координацију активности 

на реализацији комерцијалног уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-

српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд Центар – 

Стара Пазова, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2017 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о начину приватизације јавне ветеринарске службе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 103/2017 

 

Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици 

Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2017 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор“, 

Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017 

 

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 106/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање 

јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог 

дела и путног објекта (путарина), Службени гласник Републике Србије бр. 106/2017 

 

Правилник о врсти, намени и прегледима чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката, 

Службени гласник Републике Србије бр. 98/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике 

курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 98/2017 

 

Правилник о допуни Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев 

за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, Службени гласник Републике 

Србије бр. 98/2017 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о параметрима квалитета за обављање 

поштанских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне поштанске 

услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2017 

 

Правилник о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за 

Јединствено европско небо, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2017 

 

Правилник о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица 

локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова 

зграде, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 



Правилник о облику и садржини обрасца понуде финансијске погодбе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за 

утврђивање пореза на имовину, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о платама и другим примањима запослених у 

Министарству финансија – Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 

101/2017 

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 101/2017 

 

Правилник о спречавању загађења унутрашњих вода проузрокованог пловидбом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2017 

 

Правилник о допунама Правилника о изгледу службеног одела царинских службеника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 103/2017 

 

Правилник о допунама Правилника о начину употребе и трајању службене одеће 

овлашћених и других царинских службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 

103/2017 

 

Правилник о условима и документација за издавање и одузимање лиценце за рад 

непрофитних стамбених организација и начину вођења и садржини Регистра 

непрофитних стамбених организација, Службени гласник Републике Србије бр. 

104/2017 

 

Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, 

као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 104/2017 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене 

заштите животиња за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017 

 

Правилник о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о основним правилима у области 

цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност 

ваздушног саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017 

 

Правилник о аеросолним распршивачима, Службени гласник Републике Србије бр. 

106/2017 

 

Правилник о квалитету сировог млека, Службени гласник Републике Србије бр. 

106/2017 

 

Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским 

средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017–2020. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 98/2017 

Смернице Добре произвођачке праксе, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2017 



 

Списак овлашћених контролних организација за обављање контроле и сертификације у 

органској производњи за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

106/2017 

 

Измена и допуна Јавнобележничке тарифе, Службени гласник Републике Србије бр. 

98/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат инклузивног предшколског 

образовања и васпитања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и 

развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2017 

 

Закон о потврђивању Финансијског уговора Клинички центри/Ц између Републике 

Србије и Европске инвестиционе банке, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 11/2017 

 

Закон о потврђивању Уговора о оснивању Транспортне заједнице, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 11/2017 

 

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат 

модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији 

Републике Србије, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова између Владе Републике 

Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-

import банке, као зајмодавца, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 11/2017 

 

Закон о потврђивању Уговора о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике 

Србије коју представља министар финансија за Програм водоснабдевања и канализације 

у општинама средње величине у Србији V, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 11/2017 

 

Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 

24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и 

Европске инвестиционе банке, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 11/2017 

 

Споразум о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у 

области вода, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2017 

 

Споразум о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у 

области шумарства, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

10/2017 

 

Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт о 

сарадњи у области нафте и гаса, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 10/2017 

 

Меморандум о сарадњи у области поштанског и телекомуникационог саобраћаја између 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства 



саобраћаја и веза Републике Српске, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 11/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза 

путника и ствари, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

10/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о спречавању загађења вода 

проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о управљању наносом уз Оквирни 

споразум о сливу реке Саве, сачињен у Брчком, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 10/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање 

реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне 

намене, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 48/2017 

 

Правилник о додели бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима 

грађана са територије Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање пројеката од 

значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне Покрајине Војводине за помоћ 

маркетиншким активностима за манифестације од међународног и изузетног значаја на 

територији АП Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 50/2017 

 

Правилник за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП 

Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и 

информационог друштва за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 51/2017 

 

Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос 

развоју социјалне економије АП Војводине у 2017. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 51/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава за 

суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских 

манифестација у АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

51/2017  

 

Решење о изменама Решења о установљавању ловишта „Обедска бара“, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 49/2017 

 

Решење о изменама Решења о установљавању ловишта „Посавско ловиште Купиник“, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 49/2017 

  

 

 

 

 



Службени лист Града Београда 

 

Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину, Службени лист Града 

Београда бр. 78/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских 

општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 

2017. години, Службени лист Града Београда бр. 78/2017 

 

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета 

града Београда у 2018. и 2019. години, Службени лист Града Београда бр. 78/2017 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона на територији града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 78/2017 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на 

територији града Београда за утврђивање пореза на имовину, Службени лист Града 

Београда бр. 78/2017 

 

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину, Службени лист Града 

Београда бр. 78/2017 

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на 

територији града Београда за утврђивање пореза на имовину у 2018. години, Службени 

лист Града Београда бр. 78/2017 

 

Одлука о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града 

Сеула, Република Кореја, Службени лист Града Београда бр. 83/2017 

 

Наредба о спровођењу активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне 

ситуације у зимским условима у сезони 2017/2018, Службени лист Града Београда бр. 

77/2017 

 

Решење о измени Решења о оснивању Буџетског фонда за енергетску ефикасност града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 74/2017 

 

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању списка наручилаца за чије 

потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке 

централизованих јавних набавки, Службени лист Града Београда бр. 74/2017 

 

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. 

новембра 2017. године до 15. марта 2018. године (у зимским условима), Службени лист 

Града Београда бр. 74/2017 

 

Решење о одређивању категорија јавних зелених површина, Службени лист Града 

Београда бр. 74/2017 

 

Решење о измени и допуни Решења о образовању градског штаба за ванредне ситуације 

на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 82/2017 

  

Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. 

годину, Службени лист Града Београда бр. 82/2017 

 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о медицинским средствима, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017 

 

Закон о допунама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области 

здравства, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о здравственој исправности базенских вода, 

Службени гласник Републике Србије бр. 97/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 98/2017 

 

Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на 

којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – 

Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и 

издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2017 

 

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. 97/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним 

горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса у Покрајинском 

секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 51/2017 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о прихватању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу, 

Службени лист Града Београда бр. 82/2017 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о дуалном образовању, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, 

Службени гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 101/2017 

 

Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 98/2017 

 

Правилник о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и 

извора, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2017 

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 98/2017 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 106/2017 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о 

сарадњи на реализацији рестаурације „Парног купатила браће Крсмановић“ у Београду, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2017 

 

Меморандум о разумевању Владе Републике Србије и Владе Републике Турске на 

реализацији рестаурације Бајракли џамије у Београду, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 10/2017 

 

Меморандум о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске на 

реализацији рестаурације хамама у оквиру комплекса тврђаве Голубачки град, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2017 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о учешћу у Средњеевропском 

програму универзитетске размене („CEEPUS III“), Службени гласник Републике Србије 

– Међународни уговори бр. 11/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању спомен-обележја у знак сећања на полицијске службенике који су 

жртвовали своје животе вршећи службену дужност зарад мира и безбедности Републике 

Србије, Службени лист Града Београда бр. 82/2017 



Одлука о подизању споменика Карлу Малдену, Службени лист Града Београда бр. 

82/2017 

 

Одлука о подизању споменика Црнотравском неимару, Службени лист Града Београда 

бр. 82/2017 

 

Одлука о постављању савремене скулптуре „Трипод“, Службени лист Града Београда 

бр. 82/2017 

 

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем 

додатне подршке детету и ученику, Службени лист Града Београда бр. 74/2017 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за октобар 2017. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2017 

 

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

запосленом исплаћеним у октобру 2017. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 106/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ потрошачких цена у септембру 2017. године, Службени лист Града Београда 

бр. 74/2017 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2017. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 
 

1. АЛО 
2. БЛИЦ 
3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 
4. ВРЕМЕ 
5. ДАНАС 
6. ИНФОРМЕР 
7. КУРИР 
8. НЕДЕЉНИК 
9. НИН 
10. ПЕЧАТ 
11. 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. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 
2. PC PRESS 
3. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 
 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  
2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 
3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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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. М. Ђ. Милићевић: Живот Срба сељака, Београд: 1894. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. СРБИЈА У  XIX ВЕКУ У ОЧИМА СТРАНАЦА 

SERBIA IN THE 19TH CENTURY SEEN BY FOREIGNERS 
Свејн Менесланд  

Нови Сад: Прометеј; Oslo: Sypress Forlag, 2016. 
  

2. ЦРНА РУКА: ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СРБИЈИ ОД 

ПРЕВРАТА 1903. ДО СОЛУНСКОГ ПРОЦЕСА 1917. 

ГОДИНЕ 
Васа Казимировић 

Нови Сад: Прометеј, 2016. 
  

3. ЗНАМЕНИТИ СРБИ У ЗБИВАЊУ, КАЗИВАЊУ И 

АНЕГДОТАМА 
сабрао Дејан Томић 

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

2016. 
  

4. ЏЕПНА СОЦИОЛОГИЈА ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
Драгољуб Б. Ђорђевић 

Нови Сад: Прометеј; Ниш: Машински факултет, 2016. 
  

5. ФИЛОЗОФСКЕ МРВИЦЕ 
Небојша Кузмановић 

Нови Сад: Прометеј, 2016. 
  

6. СРБИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ: КЊ. 2. СРБИ У ПОЉСКОЈ, 

СЛОВЕНИЈИ, МАЂАРСКОЈ, РУМУНИЈИ И БУГАРСКОЈ 
Марко Лопушина 

Нови Сад: Прометеј: Euprogress, 2016. 
  

7. ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА 
Иван Клајн, Милан Шипка 

Нови Сад: Прометеј, 2012. 
  

8. СРБИЈА И БАЛКАН: АЛБАНИЈА, БУГАРСКА, ГРЧКА: 

1914–1918 
Душан Т. Батаковић 

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

2016. 
  

9. ПРЉАВИ РАТ ХАБЗБУРГА: ИСТРАЖИВАЊЕ О 

АУСТРОУГАРСКОМ ВОЂЕЊУ РАТА 1914–1918 
Ханес Лајдингер 

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

2016. 
  

10. ЕПИДЕМИЈЕ ПЕГАВОГ ТИФУСА И ПОВРАТНЕ 

ГРОЗНИЦЕ У СРБИЈИ 1915. ГОДИНЕ: ПОРЕКЛО, ТОК И 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ УПОТРЕБЉЕНЕ У ОБУЗДАВАЊУ 

ПЕГАВОГ ТИФУСА И ПОВРАТНЕ ГРОЗНИЦЕ 
Вилијам Хантер 



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

2016. 
  

11. ПЛАМЕНИ МАЧ У СРБИЈИ И ДРУГДЕ 
Мејбел Синклер Стобарт 

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

2016. 
  

12. ВОЈВОДА ВУК: РАТНИЧКА ЛЕГЕНДА 
Новица Пешић, Видоје Голубовић, Предраг Павловић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Удружење ратних 

добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца: 

Радио-телевизија Србије, 2016. 
  
13. СА СРПСКОМ ВЛАДОМ И ВОЈСКОМ ОД НИША ДО 

КРФА: ФРАНЦУСКА СВЕДОЧАНСТВА 
AVEC LE GOUVERNEMENT ET L'ARMÉE SERBE DE 

NICH À CORFOU: 1915–1916: TÉMOIGNAGES FRANÇAIS 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Институт за савремену 

историју: Радио-телевизија Србије, 2016. 
  

14. СРПСКИ ШКОЛСКИ ДАН У ФРАНЦУСКОЈ: 26. МАРТА 

1915. ГОДИНЕ 
Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 

2016. 
  

15. ВИТЕЗИ СЛОБОДЕ 
Милан Шантић 

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

2016. 
  

16. ПЛАВА ГРОБНИЦА 
Милутин Бојић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије: 

Библиотека „Милутин Бојић“, 2016. 
  

17. ПРОПАСТ СРПСКИХ РЕГРУТА 
Владимир Ј. Радојевић, Добросав Ј. Миленковић 

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

2016. 
  

18. А СЛАБИ ТРПЕ ОНО ШТО МОРАЈУ: ЕВРОПА, МЕРЕ 

ШТЕДЊЕ И ПРЕТЊА ГЛОБАЛНОЈ СТАБИЛНОСТИ 
Јанис Варуфакис 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

19. БЕОГРАД БЕЗ СНА: НОВОТАЛАСНА ЕПОПЕЈА О 

ЈЕДНОЈ ИЗГУБЉЕНОЈ ГЕНЕРАЦИЈИ 
Владимир Ђурић  

Београд: Лагуна, 2017. 
  



20. БЕРЛИН АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ: ПРИЧА О ФРАНЦУ 

БИБЕРКОПФУ 
Алфред Деблин 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

21. BORN TO RUN 
Брус Спрингстин 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

22. ЧОВЕК ЈЕ ВЕЛИКИ ФАЗАН НА ОВОМ СВЕТУ 
Херта Милер 

Београд: Лагуна: Златни змај, 2011. 
  

23. ЧОВЕК ПО ИМЕНУ УВЕ 
Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

24. ДВАДЕСЕТ СРПСКИХ ПОДЕЛА 
Душан Ковачевић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 
25. ДРАГАН ГАГА НИКОЛИЋ: ГОСПОДИН МАНГУП 

приредила Радмила Станковић 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

26. КАО У СОБИ СА ОГЛЕДАЛИМА 
Владимир Кецмановић 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

27. КО ЈЕ УБИО КАТАРИНУ 
Вук Драшковић 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

28. НЕМАЊИЋИ: У ИМЕ ОЦА; ДВА ОРЛА; У ИМЕ СИНА 
Владимир Кецмановић, Дејан Стојиљковић 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

29. ЛИМЕНИ ДЕЧАЦИ 
Светлана Алексијевич 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

30. МАЛЕ УСПОМЕНЕ 
Жозе Сарамаго 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

31. МИТОВИ СВЕТА 
Луис Томас Мелгар Валеро 

Београд: Лагуна, 2017. 
 

 

 



32. НОВИ УЧЕНИК: ПОНОВО ИСПРИЧАН ШЕКСПИРОВ 

ОТЕЛО 
Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

33. ОЛУЈНИ БЕДЕМ 
Дејан Стојиљковић 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

34. ОСМЕХ ПОД ГОРОМ МАСЛИНОВОМ 
Лука Трипковић 

Београд: Лагуна, 2017. 
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREPORUČUJEMO 
 
 

1. Valentin Vasiljevićč Sedon: SLOVENI U RANOM SREDNJEM 

VEKU / Novi Sad: Akademska knjiga, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/53565_sloveni_u_ranom_srednjem_veku_knjiga_delfi_knjizare.ht

ml 

 

Rani srednji vek predstavlja prelomnu fazu u istoriji slovenstva. Evropa je u osvit srednjeg 

veka bila podeljena na dva potpuno različita sveta. Antički, u to vreme već hrišćanski svet s 

visoko razvijenom kulturom, naprednim zanatstvom i uređenim gradovima, naseljenim 

prvenstveno Grcima i Rimljanima, i drugi, onaj veći, koji su činili varvari sa svojim 

paganskim običajima i pogledima na svet, što nije poznavao ni gradski život ni državnost. 

Razlike između ova dva sveta bile su ogromne. Rani srednji vek iz korena menja ovu situaciju. 

Velika seoba naroda ili velika migracija Slovena s početka ovog perioda izbrisala je granice i 

srušila zid između antičkog i varvarskog sveta, usled čega je „varvarima” pružena prilika da 

upoznaju dostignuća rimskovizantijske civilizacije i da postave temelje za novu evropsku 

kulturu. Na istorijsku scenu stupaju nove snage. U ranom srednjem veku stvorena je nova 

etnička karta Evrope, počele su da se formiraju etnojezičke zajednice koje su trajale tokom 

razvijenog i kasnog srednjeg veka, a koje postoje i danas. Uporedo s formiranjem zasebnih 

naroda u većem delu Evrope nastajale su i države. To je, takođe, bilo vreme pojave i razvoja 

prvih ranosrednjovekovnih gradova, koji su kao snažan impuls za jačanje državnosti, rast 

ekonomije, razvoj kulture, arhitekture, umetnosti i duhovnog života višestruko uticali na dalji 

tok evropske istorije. 

 

 

 

2. Katarina Šturceneger: SRBIJA U EVROPSKOM RATU 1914–1915.: 

na osnovu pisama, dokumenata i ličnih doživljaja i preko 100 

originalnih snimaka / Novi Sad: Akademska knjiga, 2009. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.delfi.rs/knjige/48189_srbija_u_evropskom_ratu_1914-

1915_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Tek se sa Prvim svetskim ratom Srbija i srpski narod našao u žiži interesovanja Švajcarske, 

kada su mnogi Švajcarci pritekli u pomoć srpskom narodu, sledeći primer znamenitog 

Arčibalda Rajsa, koji je svojim celokupnim i razgranatim  radom od Prvog svetskog rata 

nadalje stekao izuzetne zasluge za srpski narod. Među mnogim, pre svega zdravstvenim 

radnicima, bolničkim osobljem i bolničkim sestrama, našla se i Katarina Šturceneger. O svom 

boravku u Srbiji, o svojim utiscima, koje je stekla boraveći u njoj rukovođena prevashodno 

željom da pomogne napaćenom srpskom narodu, objavila je više knjiga na nemačkom jeziku 

sa mnoštvom izvanrednih snimaka koji imaju izuzetnu kulturnu vrednost. Ovaj spis Katarine 

Šturceneger, koji je do sada, kao i njeni ostali spisi, kod nas bio nedostupan, na upečatljiv 

način svedoči o jednom humanom angažmanu u teško vreme kada je Srbiji zapretila totalna 

propast. On istovremeno svedoči o ljubavi i nepokolebljivoj veri Katarine Šturceneger u snagu 

srpskog naroda. 

 

 



3. Ulrih Bek: SVETSKO RIZIČNO DRUŠTVO: u potrazi za 

izgubljenom sigurnošću / Novi Sad: Akademska knjiga, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/38839_svetsko_rizicno_drustvo_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Knjiga Ulriha Beka Svetsko rizično društvo može se posmatrati i kao nastavak njegovog, dve 

decenije ranije nastalog, Rizičnog društva, ali i kao zasebna knjiga koja s ništa manjom 

prodornošću i ingenioznošću tumači ne samo posebne fenomene rizičnosti nego u 

odgovarajućem teorijskom ključu razumeva globalne događaje i procese. Rizik je u 

međuvremenu, toliko preobrazio savremeni svet, prodro do same njegove „srži“, da je od 

autora iziskivao i radikalizovanje teorijske postavke i obogaćenje nepregledne fenomenologije 

rizikā.  

 

 

 

4. Pejanović Radovan: TRANZICIJA I NACIONALNA KULTURA: 

ogledi iz društveno-ekonomske antropologije / Novi Sad: Akademska 

knjiga, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: https://dereta.rs/f35399f0-0161-46c9-be30-ca24753f03b2/Tranzicija-i-

nacionalna-kultura.aspx#.WhwYdrgtG2A 

 

„Popravljanje društva treba početi od popravljanja ljudi, a popravljanje ljudi – od usavršavanja 

sebe samog“, kaže veliki drevni kineski mudrac Konfučije, još oko 500. godine pre nove ere. 

Pri tome, usavršavanje podrazumeva obrazovanje, koje treba pravilno da orijentiše čoveka na 

životnom putu. Obrazovanost čoveka treba da rezultira u njegovom promišljenom delovanju. 

Paralelno sa tim u modernom društvu ide izgradnja institucija demokratskog društva, koje su 

nezavisne i autoritativne. Ovo je formula uspešnosti svih društvenih transformacija, pa i naše 

tranzicije, koja se „zaglavila“ i tako neuspešna ostavila višestruke negativne posledice. Uzroci 

neuspešnosti tranzicije su mnogobrojni, ali je nacionalna kultura svakako jedan od ključnih 

faktora, kome treba posvetiti posebnu pažnju, što ovom knjigom i činimo. 

Ova knjiga bavi se izazovima tranzicije u uslovima naše postojeće nacionalne kulture. Opšta 

hipoteza, koja se kao „crvena nit“ provlači u ovom istraživanju, jeste da je tranzicija – njen 

tok, metode i uspeh, kao veliki društveni projekat – uslovljena nacionalnom kulturom date 

zemlje, njenim „socijalnim genotipom“. Drugim rečima, od nivoa nacionalne kulture, od 

njenog karaktera i osobina, zavisi uspešnost ili neuspešnost tranzicionih reformi. 

R. P. 

 

 

 

5. Slavoj Žižek: ISLAM, ATEIZAM I MODERNOST – NEKA 

BOGOHULNA RAZMIŠLJANJA / Novi Sad: Akademska knjiga, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.delfi.rs/knjige/76997_islam_ateizam_i_modernost_-

_neka_bogohulna_razmisljanja_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Trenutno najangažovaniji planetarni filozof, Slavoj Žižek, ekspresno je reagovao nakon 

ubilačkog pohoda 7. januara 2015. u prostorijama satiričnog lista Šarli Ebdo zbirkom tekstova 

naslovljenom Islam, ateizam i modernost – neka bogohulna razmišljanja. U ovoj knjizi Žižek, 

s jedne strane, preispituje linije dodira i razdvajanja između demokratskog liberalizma i 



islamskog (kvazi)fundamentalizma, dok s druge strane podvrgava analizi velike svetske 

religije koje se smatraju apsolutnim i nespornim. Lakanovski analizira ulogu žene u islamskoj 

religiji kroz priču o Agari stavljajući u komparativni odnos elemente Kurana i Biblije. 

Naglašavajući da šokantnost trenutka ne sme sprečiti brzo promišljanje, te da razmišljanje 

hladnom glavom pre normalizuje situaciju i otupljuje oštricu istine, autor tvrdi da kritika 

islamskog terorizma mora ići uporedo s kritikom liberalne demokratije. 

 

„Ekstatični momenti pariskih manifestacija jesu, naravno, trijumf ideologije: oni su ujedinili 

ljude protiv neprijatelja čije fascinantno prisustvo momentalno briše sve antagonizme. Dakle, 

pitanje koje treba postaviti jeste: šta oni zamagljuju? Koja je njihova uloga u zamagljivanju? 

Trebalo bi, naravno, nedvosmisleno da osudimo ubistva kao napad na samu suštinu naših 

sloboda i da ih osudimo bez ikakvih skrivenih ograda (u stilu ’Šarli Ebdo je ipak previše 

provocirao i ponižavao muslimane’). Trebalo bi da odbacimo sva slična upućivanja na 

olakšavajući širi kontekst: braća koja napadaju bila su duboko pogođena užasima američke 

okupacije Iraka (OK, ali zašto onda nisu napali neki američki vojni objekat umesto francuskog 

satiričnog časopisa?), Muslimani su na Zapadu defakto jedva tolerisana i eksploatisana 

manjina (crni Afrikanci još i više, pa ipak ne učestvuju u bombardovanju i ubijanju) itd…“ 

 

 

 

6. Slavoj Žižek: U ODBRANU IZGUBLJENIH STVARI / Novi Sad: 

Akademska knjiga, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/38599_u_odbranu_izgubljenih_stvari_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Žižekova knjiga na osnovu raznolike istorijske, kulturne i teorijske građe pokazuje dinamiku 

samim tokom povesti poraženih ideja i ideologema, za koje se stoga obično smatra da im je 

istorijsko vreme nepovratno prošlo. On, međutim, jednom provokativnom teorijskom 

rekonstrukcijom koju daje u ovoj knjizi, pledira za to da stvar tih tzv. „izgubljenih stvari“, 

naime onih do kojih je njemu stalo – levičarsko-revolucionarnih – ipak nije nepovratno 

izgubljena.  

 

 

 

7. Frida Vigdorova: SUĐENJE JOSIFU BRODSKOM / Novi Sad: 

Akademska knjiga, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/80785_sudjenje_josifu_brodskom_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

U ovoj knjizi, koja neodoljivo podseća na onu pod naslovom Apologia Sokratis, čitaocu na 

uvid stavljamo književnu paskvilu koja je pokrenula lavinu i hajku na Brodskog, njegovo 

pismo uredniku novina Večernji Lenjingrad, zapisnik sa suđenja koji je sačinila Frida 

Vigdorova, neka od reagovanja savremenika, njegovo pismo Brežnjevu na dan kad je morao 

da emigrira i poeziju koja je, u stvari, oduvek i bila njegovo glavno uporište, pribežište i 

duhovna spona sa ruskim jezikom. 

Zapisnik Fride Vigdorove postao je jedan od prvih samizdata koji su se tada u Rusiji upravo 

pojavljivali i silno širili. Suđenje je pročitalo na hiljade ljudi u zemlji, a stenogram se nekako 

prelio i preko granica i zapljusnuo Zapad. Upravo je taj stenogram i preokrenuo sudbinu Josifa 

Brodskog. 



Brodski je, kako to sâm često podvlači, imao sreće u nesreći. Bio je proteran u duhovni raj – u 

maternji ruski jezik! Pridružio se pesnicima srebrnog veka ruske poezije i pomogao Anatoliju 

Streljanom da zaključi: „Ako išta pred Bogom može opravdati dvadeseti vek – onda je to 

ruska poezija.” 

 

Radojica Nešović 

 

 

 

8. Fransoa Valter: KATASTROFE:   jedna kulturna istorija od XVI do 

XXI veka / Novi Sad: Akademska knjiga, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/56886_katastrofe_-

_jedna_kulturna_istorija_od_xvi_do_xxi_veka_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Od sedamdesetih godina XX veka, „rizik“ je jedan od načina suočavanja sa neodređenom 

neizvesnošću koja obuzima naš svet. Do tada, termin „katastrofa“ bio je dovoljan za poimanje 

različitih pojedinačnih slučajeva izbijanja kriza. 

Iz nesreća u pošasti, iz nedaća u pokore, Zapad je sebi predstavljao katastrofe prema složenom 

mehanizmu čija račvanja istražuje Fransoa Valter. Zašto se klasično doba toliko pribojavalo 

prolaska kometa i njihovih predskazanja? Šta nagoni vek prosvetitetljstva da bude fasciniran 

prizorima vulkanskih erupcija? Da li je XIX vek zaista prometejski vek, pošto se čini da se on 

miri sa nizom industrijskih i rudarskih katastrofa? A šta tek reći o nemoći prošlog veka 

suočenog sa apsolutnim moralnim katastrofama, Aušvicom i Hirošimom? 

Umesto da sledi redukcionističku shemu po kojoj smo navodno prešli iz društva fatalnosti u 

društvo sigurnosti, Fransoa Valter nastoji da odmeri doprinos slika i diskursa stvaranju 

anksiogene klime. On pokazuje da se kultura rizika uvek napaja na simboličkim izvorima a 

tim više kada svetom vlada ideologija predostrožnosti i trajnog razvoja, u senci najavljene 

ekološke katastrofe. 
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