
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 1 

2018.  



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 114.000 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 
                      Лепосава Милановић, 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 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора   Републике 

Србије при Малтешком Витешком Реду, Мирка Јелића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 2/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   Републике 

Србије при Малтешком Витешком Реду, Дејана Шаховића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 2/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Ирак, Уроша Балова, Службени гласник Републике Србије бр. 

2/2018 

 

Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда, Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2018 

 

Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина општина Аранђеловац и Бор, 

Службени гласник Републике Србије бр. 4/2018 

 

Одлука о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 5/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о управи у Државном правобранилаштву, Службени 

гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Правилник о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, Службени гласник Републике 

Србије бр. 7/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја 

у Административној канцеларији Високог савета судства, Службени гласник Републике 

Србије бр. 7/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о називу и изгледу образаца за подношење изборних листа кандидата за 

одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 4. март 2018. године, Службени 

лист Града Београда бр. 4/2018 

 

Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 

4. март 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 4/2018 

 

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

Скупштине града Београда расписаних за 4. март 2018. године, Службени лист Града 

Београда бр. 5/2018 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Исправка Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним 

таксама, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја на међународном путничком пристаништу у 

Голупцу, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Уредба о евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску Федерацију, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2018 

 

Уредба o измени уредбе о условима и начину примене мера за заштиту права 

интелектуалне својине на граници, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Уредба о финансирању јавних медијских сервиса из буџета Републике Србије у 2018. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2018 

 

Уредба о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2018 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о увозу моторних возила, Службени гласник 

Републике Србије бр. 5/2018 

 

Одлука о избору најповољније понуде подносиоца пријаве за обавезујућу понуду: 

VINCI AIRPORTS, Француска, у поступку давања концесије за финансирање, развој 

кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД 

Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома, 

Службени гласник Републике Србије бр. 2/2018 

 

Одлука о образовању Посебне радне групе за координацију послова у вези са 

реализацијом пројекта еИнспектор, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Одлука о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на 

девизном тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 

Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 

3/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о стопи и начину одржавања заштитног слоја капитала за 

структурни системски ризик, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Одлука о оснивању Метролошког савета, Службени гласник Републике Србије бр. 

7/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о именовању Радне групе за припрему и 

организовање наградне игре у роби и услугама под називом „Узми рачун и победи 

2018“, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2018 

 



Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 1/2018 

 

Правилник о информацијама које се достављају пре успостављања и измене 

функционалног блока ваздушног простора, Службени гласник Републике Србије бр. 

1/2018 

 

Правилник о мерилима, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење 

пожара, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Правилник о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску 

производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Правилник о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда 

обезбеђивања у ваздухопловству, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2018 

 

Правилник о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и 

уређаја и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности 

организацијама за производњу и пројектовање, Службени гласник Републике Србије бр. 

5/2018 

 

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за 

плате у буџетима локалне власти у 2018. години, Службени гласник Републике Србије 

бр. 7/2018 

 

Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2018 

 

Правилник о садржини елабората о условима експлоатације подземних вода или 

хидрогеотермалних ресурса, односно петрогеотермалних ресурса и условима и начину 

вршења техничке контроле елабората, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2018 

 

Правилник о условима, критеријумима, садржају и начину разврставања 

петрогеотермалних ресурса и начину приказивања у елаборату, Службени гласник 

Републике Србије бр. 7/2018 

 

Правилник о начину и условима оверавања мерила, Службени гласник Републике 

Србије бр. 7/2018 

 

Наредба о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња 

трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других болести животиња које се 

могу пренети споредним производима животињског порекла у Републику Србију, 

Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Решење о измени Решења о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и 

праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених 

истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области 

технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 3/2018 

 



Закључак Владе Републике Србије којим се усваја Акциони план за 2018. годину за 

спровођење Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од 

2017. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2018 

 

Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у 

оквиру одређених граница напона Службени гласник Републике Србије бр. 1/2018 

 

Тарифа посебних накнада организације за остваривање репрографских права, Службени 

гласник Републике Србије бр. 2/2018 

  

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Одлука Мешовитог комитета бр. 2/2017 основаног Споразумом о слободној трговини 

између Републике Србије и Републике Турске о изменама и допунама Протокола I 

Споразума, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2018 

 

Одлука Мешовитог комитета бр. 3/2017 основаног Споразумом о слободној трговини 

између Републике Србије и Републике Турске о додавању Протокола III Споразума који 

се односи на трговину услугама, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 1/2018 

 

Споразум између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике 

Србије и Администрације Курске области (Руска Федерација) о успостављању 

међународних и спољноекономских веза у трговинско-економској сарадњи, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2018 

 

Меморандум о спровођењу ИНТЕРРЕГ – ИПА Програма прекограничне сарадње 

Бугарска–Србија, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

1/2018 

 

Меморандум о сарадњи између Владе Републике Србије и Државне корпорације за 

подршку израде, производње и извоза високотехнолошких индустријских производа 

„Ростех“ о сарадњи у областима иновација и технолошког развоја, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о спровођењу ИНТЕРРЕГ – ИПА 

Програма прекограничне сарадње Србија–Бугарска, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 1/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције о нуклеарној сигурности, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Заједничке конвенције о сигурности управљања 

истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2018. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2018 



Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области 

научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној Покрајини 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2018 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, 

објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна 

Покрајина Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и 

унапређењу својстава зграде, Службени лист Града Београда бр. 96/2017 

 

Одлука о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских 

средстава за подршку развоја предузетништва, Службени лист Града Београда бр. 

96/2017 

 

Одлука о допунама Одлуке о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде 

корисника прикључених на неусловне мреже који се снабдевају водом из градског 

водовода преко прикључака са блок водомером, Службени лист Града Београда бр. 

96/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 96/2017 

 

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени лист Града 

Београда бр. 5/2018 

  

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 99/2017 

 

План места за постављање средстава за оглашавање на јавној површини, Службени лист 

Града Београда бр. 101/2017 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и 

другим организацијама у јавном сектору, Службени гласник Републике Србије бр. 

6/2018 

 

Одлука о образовању Савета за права детета, Службени гласник Републике Србије бр. 

3/2018 

 

Одлука о образовању Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 3/2018 

 

Одлука о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 5/2018 



Службени лист Града Београда 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Службени 

лист Града Београда бр. 102/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 102/2017 

 

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, Службени лист 

Града Београда бр. 108/2017 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о образовању Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 5/2018 

 

Одлука о стицању статуса института од националног значаја (Институт за физику у 

Београду), Службени гласник Републике Србије бр. 7/2018 

 

Правилник о стручном спортском испиту, Службени гласник Републике Србије бр. 

7/2018 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 7/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању између Министарства културе и информисања Републике 

Србије и Министарства културе и спорта Републике Грчке за период 2017–2021, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о постављњу споменика балетском уметнику Милораду Мишковићу, Службени 

лист Града Београда бр. 96/2017 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

Србије бр. 2/2018 

 



Подаци о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и 

доприноса у Републици Србији у 2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

7/2018 

 

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

потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2017. до 31. децембра 2017. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 7/2018 

 

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

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

бр. 7/2018 

 

Податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 

2017. години, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2018 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 2/2018 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 

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

за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2018 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 2/2018 

 

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2018 

 

Исправка Износа највише годишње основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање за 2017. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2018 

 

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. 

тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2, 

члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак 

грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 7/2018 

 

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2018 

 

Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују 

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

7/2018 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2018. 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. ВОЛТЕР 

Стефан Стефанович Мокуљски 

Београд: Еволута, 2017. 
  

2. ПЕРИКЛЕ 

Феликс Наумович Арски 

Београд: Еволута, 2017. 
  

3. ДИНАМИЧНИ СРЕДЊИ ВЕК 

Михаел Нурдберг 

Београд: Еволута, 2011. 

  

4. РОМАН О НИКОЛУ МАКИЈАВЕЛИЈУ: НИКОЛО 

МАКИЈАВЕЛИ: ПОЛИТИЧАР, КЊИЖЕВНИК, 

ИСТОРИЧАР И ВОЈНИ ПИСАЦ 

Луиђи Уголини 

Београд: Еволута, 2011. 

  

5. ВИЗАНТИЈА: ПУРПУР И ПЕРГАМЕНТ 

Радивој Радић 

Београд: Еволута, 2008. 

  

6. СРПСКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР: ЗА ГОДИНУ 2018/7526 

Драгомир Антонић 

Београд: Информатика, 2017. 

  

7. ЗЛОЧИН И ОБИЧАЈИ У ПРИМИТИВНОМ ДРУШТВУ 

Бронислав Малиновски  

Нови Сад: Mediterran publishing, 2016. 

  

8. ШКОЛА ЖИВОТА 

Бруно Шимлеша 

Нови Сад: Психополис институт, 2017. 

  

9. ПСИХОЛОГИЧКИ СПИСИ: КОЛУМНЕ ИЗ ДНЕВНОГ 

ЛИСТА ПОЛИТИКА 

Зоран Миливојевић 

Нови Сад: Психополис институт, 2017. 

  

10. ЗЛУРАДОСТ: ШАДЕНФРОЈДЕ: ТАМНА СТРАНА 

ЉУДСКЕ ПРИРОДЕ 

Ричард Х. Смит 

Нови Сад: Психополис институт, 2017. 

  

11. РОДИТЕЉОВАЊЕ: О ОПТИМАЛНОМ ВАСПИТАЊУ: 

ТЕКСТОВИ О ВАСПИТАЊУ ИЗ ПОЛИТИКЕ 

Зоран Миливојевић 

Нови Сад: Психополис институт, 2017. 

  

12. ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНИХ КОНСТРУКАТА: УВОД У 

ТЕОРИЈУ И ТЕРАПИЈУ 

Душан Стојнов 

Нови Сад: Психополис институт, 2010. 



13. C# 6 I .NET CORE 1.0: MODERNO МЕĐUPLATFORMSKО 

PROGRAMIRANJЕ 

Марк Прајс 

Београд: Компјутер библиотека, 2016. 

  

14. HTML5, CSS3 I JAVASCRIPT: INTEGRISANE 

TEHNOLOGIJE ZA RAZVOJ VEB STRANA 

Лора Лемеј, Рејф Колберн и Џенифер Кајрнин 

Београд: Компјутер библиотека, 2016. 

  

15. ANDROID STUDIO IDE: KUVAR ZA RAZVOJ APLIKACIJA 

Рик Бојер, Кајл Мју 

Београд: Компјутер библиотека, 2016. 

  

16. SMASHING WORDPRESS: VIŠE OD BLOGA 

Торд Данијел Хеденгрин 

Београд: Компјутер библиотека, 2012. 

  

17. NAUČITE PHP7: OBJEKTNO-ORIJENTISANO 

MODULARNO PROGRAMIRANJE (HTML 5, CSS 3, 

JAVASCRIPT, XML) 

Стив Притиман 

Београд: Компјутер библиотека, 2016. 

  

18. NAUČITE SQL ZA 21 DAN 

Рајан К. Стивенс,  Роналд Р. Плу  

Чачак: Компјутер библиотека, 2002. 

  

19. PC I GADŽETI: VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA 

Марк Едвард Сопер 

Чачак: Компјутер библиотека, 2015. 

  

20. JQUERY I NAPREDNE WEB TEHNOLOGIJE 

Јован Поповић, Вида Поповић 

Београд: Компјутер библиотека, 2013. 

  

21. КОМПЈУТЕРСКИ РЕЧНИК 

Михаило Ј. Шолајић 

Београд: Компјутер библиотека, 2015. 

  

22. EXCEL 2013 NA DLANU 

Стив Џонсон 

Београд: Компјутер библиотека, 2014. 

  

23. РУКОПИС ЈЕДНОГ МЕЛАНХОЛИКА: (AРХАИЧНИ 

РОМАН У ШЕСТ ДАНА) 

Станимир Трифуновић 

Београд: Алма, 2017. 

 

24. ВАРИОЛА ВЕРА МОЈЕ МЛАДОСТИ: ИСПОВЕСТ 

ЈЕДНОГ ПЕСНИКА 

Тодор Доде Рајић 

Београд: Алма, 2017. 



  

25. ЈЕДНА ВЕДРА ДРАМА И ЈЕДНА ПОМАЛО ТУЖНА 

КОМЕДИЈА 

Владимир Радић 

Београд: Алма, 2017. 

  

26. НЕВИДЉИВА ПАУЧИНА: НАЈЛЕПША ОСТВАРЕЊА СА 

XVI КОНКУРСА ЗА НАЈКРАЋУ КРАТКУ ПРИЧУ 

приредио Ђорђе Оташевић 

Београд: Алма, 2017. 

  

27. МУЗЕЈ ПРЕПИСКЕ: ЛИЧНА ПИСМА КОЈА БИ ТРЕБАЛО 

ДА ПРИПАДАЈУ СВИМА 

сакупио и уредио Шон Ашер 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

28. СВЕТИ АНТУН: РАТНИ ДНЕВНИК ИЗ ЗАТВОРА 

Мића Поповић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

29. ЗЛОЧИН ДОСТОЈАН ПОШТОВАЊА: ПРИЧЕ 

Абдусетар Насир 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

30. ФИЛОЗОФИЈА УСАМЉЕНОСТИ 

Лаш Фр. Х. Свенсен 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

31. ЖИВОТИЊА КОЈЕ НЕМА: БЕСТИЈАРИЈУМ 

Саид 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

32. ЧОВЕК У БЕЛОМ: РОМАН О АПОСТОЛУ ПАВЛУ 

Џони Кеш 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

33. О ЧЕМУ ГОВОРИМ КАД ГОВОРИМ О ТРЧАЊУ  

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

34. ЈЕСЕЊИ ГНЕВ 

Џанг Веј 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

35. МЕСЕЧЕВ КАМЕН: ДЕЧАК КОЈИ НИКАД НИЈЕ 

ПОСТОЈАО 

Сјон 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

 

36. СЕДМИ ДАН 

Ју Хуа 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

 



  

37. ПРОРОЧАНСТВО И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Сандро Веронези 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

38. ГЕОФИЛОЗОФИЈА МЕДИТЕРАНА 

Катерина Реста 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

39. ДУГО ПУТОВАЊЕ УКРУГ: КРАТКА ХРОНИКА ЈЕДНЕ 

ПОРОДИЦЕ НА ПРЕЛАЗУ ВЕКА 

Јован Поповић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

 

40. ВРЕМЕ: ШТА ОНО ЧИНИ НАМА И ШТА МИ ЧИНИМО 

ОД ЊЕГА 

Ридигер Зафрански 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

41. КАПИРАШ? 

Андреј Блатник 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

42. ТАРАНТУЛА 

Боб Дилан 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

43. ЖИВОТ И ПУСТОЛОВИНЕ ЏЕКА ЕНГЛА: 

АУТОБИОГРАФИЈА: ПРИЧА О ЊУЈОРКУ ИЗ ВРЕМЕНА 

САДАШЊЕГ У КОЈОЈ ЋЕ ЧИТАЛАЦ СУСРЕСТИ НЕКЕ 

ПОЗНАТЕ ЛИКОВЕ 

Волт Витман 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

44. ТРИ ТУЖНА ТИГРА 

Гиљермо Кабрера Инфанте 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

45. КОКС ИЛИ ТОК ВРЕМЕНА 

Кристоф Рансмајер 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

46. ИЗ ЗИМСКИХ АРХИВА 

Мерете Линстрем 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

47. ИНДИГО БОМБАЈ 

Јагода Михајловска Георгиева 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2012. 

  

48. ПОВРАТНА АДРЕСА: АУТОПОРТРЕТ 

Алeксандар Генис 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 



49. ГОРГОНЕ 

Мира Оташевић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

 

50. ПОНЕШТО ЗАПИСАНО 

Емануеле Треви 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

51. ПРИЧЕ СА САБАЛАНА 

Мохамад Реза Бајрами 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

52. ФАКСИМИЛ: ЗБИРКА ЗАДАТАКА 

Алехандро Самбра 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

  

53. ПОРЦЕЛАН: РОМАН У СЛОБОДНОМ СТИХУ 

Радивој Шајтинац 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Janis Varufakis: A SLABI TRPE ONO ŠTO MORAJU / Beograd: 

Laguna, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.laguna.rs/n3487_knjiga_a_slabi_trpe_ono_sto_moraju_laguna.html 

 

– Evropa, mere štednje i pretnja globalnoj stabilnosti. 

 

Kriza u Evropi nije završena. Ona se zapravo sve više produbljuje. 

 

U ovoj dramatičnoj pripovesti o ekonomskom rastu Evrope i njenom spektakularnom padu, 

Janis Varufakis ukazuje na to da se koreni skorašnjeg kolapsa nalaze mnogo dublje nego što su 

naši lideri spremni da priznaju – i da do sada nije učinjeno ništa kako bi se stanje popravilo. 

 

Prikazujući period od kraja Drugog svetskog rata do danas, Varufakis objašnjava kako 

evrozona nije izgrađena na način koji bi vodio do zajedničkog blagostanja, već kao 

piramidalna shema dugova na čijem se dnu nalaze zemlje kao što su Grčka, Irska, Portugalija i 

Španija. Potpomognuta bankarskim bumom, struktura evrozone je ustrojena sa toliko 

manjkavosti da je dovela do neizbežnog i katastrofalnog kolapsa. 

 

U trenutku kada je nastupio uragan lideri Evrope su, da bi se s njim suočili, izabrali koktel koji 

se sastojao od još više duga i surovih mera štednje umesto neophodnih reformi, što je imalo za 

posledicu da najsiromašniji građani najsiromašnijih nacija plate cenu za greške bankara, pri 

čemu evropski lideri nisu učinili ništa da spreče predstojeću imploziju. Oslanjajući se na lično 

iskustvo, stečeno u procesu pregovora s finansijerima evrozone, i nudeći konkretne strategije i 

mogućnosti, Varufakis pruža objašnjenje o tome kako smo se našli u ovoj nevolji i kako 

možemo iz nje da se izvučemo.  

 

„Reč je o veoma pametnom čoveku i smatram da su sasvim na mestu argumenti koje koristi da 

bi opisao šta se događa u Evropi.” 

 

                                                                                                                     Martin Volf, 

                                                             glavni ekonomski komentator Financial Timesa 

 

 

„Malo je ministara finansija koji imaju takav talenat za ekonomiju kakav ima Janis 

Varufakis.” 

 

                                                                                                                 Džozef Štiglic, 

                                                                       dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 

 

 

 

 

 

 

 



2. Paolo Sorentino: TONI PAGODA I NJEGOVI PRIJATELJI / Beograd: BOOKA, 

2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/110396_toni_pagoda_i_njegovi_prijatelji_knjiga_delfi_knjizare.ht

ml 

Pojedini izvori radosti su nestalni, ponavlja često Paolo Sorentino. Mladost iščezava, seks je 

precenjen, a prijateljstvo i smeh su, s druge strane, potcenjeni. Zato se on njima vraća ovom 

zbirkom pripovedaka. Vraća se s neodoljivim vodičem i tumačem. To je nezaboravni Toni 

Pagoda, propali pevač italijanske kancone, junak romana „Svi su u pravu”, koji kroz trinaest 

priča krči put posut nostalgijom. Čini to pronicljivo, urnebesno duhovito, oporo a setno, s 

namerom da stigne do izvorišta smeha i prijateljstva. 

 

Toni je ostario, ali nije ostao bez stila. Naprotiv. Majstorski izaziva suze, čas od smeha čas od 

tuge, pripovedajući o sujeti, gluposti, televizijskoj, muzičkoj, a posebno političkoj estradi, o 

slabostima, ljubavi, drugovima i naposletku – o mami. Ovaj stariji Pagoda, nekadašnji 

takmičar Festivala u Sanremu, i dalje je rečit na neobičan način, vispren, ali nesporno mekši. 

Kao da je sklopio primirje sa svetom i Svevišnjim, obećavši da više neće da besni ni da pravi 

velike gluposti. Uz samo jednu molbu: da nikada ne odraste. 

 

„Mnogo ćete se smejati. Uživaćete u neprekidnom nizu darova mudrosti. Ali postoji nešto što 

vijuga u pozadini kroz celu knjigu, rasprostirući se posebno poslednjim poglavljima – izvesna 

seta. I možda je to taj sastojak koji čini toliko izvornom ovu knjigu, knjigu koja bi na prvi 

pogled mogla zaličiti na čudnu raspravu, besramno sjajnu i nitkovski izveštačenu.” 

 

Corriere della sera 

 

„Na kraju, ova zbirka priča te zaprepasti. Shvataš da pripovedač nije ni režiser, ni pisac, već 

Paolo Sorentino.” 

 

La Repubblica 

 

„Pomislio bi čovek da će pripovedanje skliznuti u moralističku pouku. Međutim, pričajući o 

svojim susretima, Toni Pagoda se nikada ne distancira od njih, a ukoliko sudi, čini to ironično, 

s neočekivanom i gotovo spasonosnom empatijom.” 

 

Panorama 

 

 

 

3. Mišel Uelbek: ELEMENTARNE ČESTICE / Beograd: BOOKA, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/49174_elementarne_cestice_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Romanom Elementarne čestice Mišel Uelbek se „ustoličio” i proslavio kao jedinstven i važan 

pisac evropske književne scene. Ovo je priča o dva polubrata, Mišelu i Brunu koji 

predstavljaju dve hemisfere Uelbekove ličnosti. Veoma često u ovoj knjizi imamo osećaj da 

čitamo uvrnuti roman a clef. Mišel, molekularni biolog, nalazi da su svakodnevne ljudske 

emocije neobjašnjive i zbog toga se trudi da ostavi utisak hladne i nedodirljive osobe. Bruno je 

njegova suprotnost. Iskompleksirani sladostrasnik, zarobljen u, po mnogim, ružnom telu, ali 



ipak posvećen seksu kao najvažnijoj stvari u svom životu. Kroz ove iskrivljene arhetipove 

stvorena je interesantna priča, na momente čak dirljiva. 

 

 

 

4. Džaret Kobek: JA MRZIM INTERNET / Beograd: BOOKA, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.delfi.rs/knjige/108430_ja_mrzim_internet_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

KNJIŽEVNA SENZACIJA – ROMAN KOJI JE OD ALTERNATIVNOG HITA STIGAO 

DO VRHOVA TOP LISTA I IZAZVAO BES INTERNET ZAJEDNICE! 

 

Ovo je roman o San Francisku, gradu koji je nekada vrcao od života i bio izvorište mnogih 

društvenih promena, a sada su ga, mada je i dalje prelep, iznutra malo-pomalo izjele sile 

tehnologije, oligarhije i srebroljublja u procesu koji nije mogao da ne uspe zahvaljujući tome 

što je internet potpuno otupeo čula onih koji su nekada čitali knjige, pre no što smo svi počeli 

da razgovaramo samo o Majli i Bijonse. Dok moralne norme nestaju poput glinenih golubova 

što se rasprskavaju u vašarskoj streljani, gradom se polako širi satanska pustoš, kakvu je 1977. 

predvideo Fric Lajber svojim jezivim romanom Naša gospa od tame. 

Džaret Kobek je bestidan, urnebesan, zajedljiv, domišljat, bahat. Ne usteže se da potkači 

Bazfidove liste tipa „35 najurnebesnijih činjenica”, ali ni da uperi sumoran reflektor u kraj 

kulture i prirode kakve smo mislili da poznajemo. 

 

„Štivo koje se ne ispušta iz ruku.” 

 

Kit Miler, Tajmsov književni dodatak 

 

„Imamo li mi to američkog Uelbeka? Iako često izražava u suštini suprotne stavove, Džaret 

Kobek mu se donekle približava svojim gorljivim napadom na instant svetinje ovog našeg 

lažno dušebrižničkog vremena. Upravo sam nabavio njegov najnoviji roman Ja mrzim 

internet, i progutao ga ‒ divlje je živopisan, poput Uelbeka, a ne treba vam prevod, samo 

vatrostalne rukavice za okretanje strana.” 

 

Džonatan Letem 

 

„Ova knjiga ima dušu, a ima i petlju... Savet? Batalite Tviter na jedan dan. Uzmite ovo umesto 

toga.” 

 

New York Times 

 

„Silno ću se iznenaditi proda li se više od jedanaest i po primeraka ove knjige. Inšalah, 

prodaće ih se više od pedeset hiljada. I gladna kokoš sanja da će se probuditi u punom ambaru. 

To je jače od mene.” 

  

Autorov otac 

 

 

 



5. Laš Svensen: FILOZOFIJA USAMLJENOSTI / Beograd: Geopoetika 

izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://fenomeni.me/las-svensen-filozofija-usamljenosti-knjiga-dana/ 

 

Norveški filozof Laš Svensen napisao je desetak knjiga koje je nazvao Filozofija dosade, 

…mode, …zla, …straha, …rada, …slobode… i sve te knjige su i na srpskom izazvale veliko 

interesovanje čitalaca, a ovih dana, izdavačka kuća „Geopoetika” objavljuje njegovu knjigu 

Filozofija usamljenosti. 

Svensen uz pomoć drugih disciplina, razgoljuje svaki pojam do suštine, a pritom piše lako 

razumljivim jezikom, što je verovatno jedna od tajni njegovog uspeha. Iako se mogu svrstati u 

„soft filozofiju“, sve ove knjige utemeljene su na zavidno obimnoj građi i koristan su izvor 

literature iz raznih oblasti za dalje proučavanje datih fenomena. 

 

Za razliku od norveškog jezika (na kojem piše autor), srpski jezik, kao i engleski, na primer, 

omogućava da razlikujemo usamljenost i samoću, pri čemu je, kako autor ističe, usamljenost 

osećanje koje podrazumeva bol i nedostatak i nema veze s brojem ljudi kojima je neko 

okružen, već da li to zadovoljava potrebu za vrstom i tipom društvenog kontakta. Ne moramo 

biti usamljeni samo ako nekog izgubimo, često je izvor usamljenosti nedostatak bliskosti s 

nekim ko je pored nas. 

Svensen upućuje na povezanost poverenja i usamljenosti – usamljeni ljudi su društveno 

preosetljivi i obuzeti time kako ih drugi vide. Oni kao da traže znake odbijanja kod drugih, pa 

se tako bezazlene reči i postupci drugih tumače kao izraz agresije, a na tu umišljenu agresiju 

usamljenik odgovara agresijom. Baš kao u Otkrivanju samoće Pola Ostera, gde otac nije u 

stanju da se uzda u bilo koga, čak ni u samog sebe. Ako su nam drugi pretnja, uvek ćemo biti 

usamljeni. Filozof i sociolog Georg Zimel davno je rekao da bi se društvo raspalo bez opšteg 

poverenja koje ljudi moraju da imaju jedni prema drugima.  

 

Moderni čovek je pun kontradiktornosti – sve čini da sebe izoluje, san je imati svoju sobu i u 

njoj svoj TV, svoj auto, svoj telefon, sve više ljudi žive sami i to zato što su tako izabrali, ali 

istovremeno je tu i želja da se pomiri potreba za slobodom, snažna narcistička strana i potreba 

za pripadnošću drugima. 

 

Svensen je na poziciji onih teoretičara koji tvrde da je veća upotreba interneta povezana s 

višim stepenom društvene integracije, te da nas, uprkos uvreženom stanovištu, moderne 

tehnologije nisu učinile otuđenijim i usamljenijim. Naprotiv, smatra on, korisnici društvenih 

mreža imaju više poznanika i s njima se više sreću licem u lice. Društveni mediji možda 

povećavaju usamljenost u smislu da oni koji ih koriste imaju sve veće društvene potrebe koje 

ne mogu zadovoljiti i u tom smislu on određuje problem savremenog čoveka pre kao 

hipersocijalnost koji se ne ogleda u velikoj količini usamljenosti, već pre u nedostatku samoće. 

U srži usamljenosti je nedostatak, a samoća, ako je pozitivna, znači otvorenost. Rasprava o 

dobrim i lošim stranama samoće prisutna je još od antike i filozofi su uvek samoću isticali kao 

nešto pozitivno jer je to privilegovani prostor za refleksiju u kojoj se čovek može približiti 

istini. Psiholog Mihalj Čikstenmihalji je ustanovio da ljudi kojima je teško da budu sami imaju 

velikih poteškoća da se kreativno razviju. Šopenhauer je upozoravao da čovek može da bude 

slobodan i ono što jeste samo ako je sâm i zato mladi treba da nauče da podnose da budu sami. 

Čovek je danas zaokupljen spoljašnjim nadražajima i vrlo retko se suočava sa sobom. 

Hronična potreba za zaokupljanjem pažnje znak je emotivne nezrelosti. Važan zadatak ove 

knjige je da ukaže na nedostatak sposobnosti da čovek sebe ispuni samim sobom kad se 

otkloni sve spoljašnje. Tako Niče piše u Zori: „Postepeno mi svetlost pada na najopštiji 



nedostatak naše vrste obrazovanja i vaspitanja: niko ne uči, niko ne teži tome, niko se ne uči – 

da podnosi usamljenost”. 

 

Ako govorimo o hroničnoj negativnoj usamljenosti, a ne o poželjnoj samoći, lična 

odgovornost podrazumeva da treba da budemo sposobni da tražimo druge i da im se otvaramo 

i izlažemo, ali da ćemo usamljenost smanjiti tako što ćemo se truditi da sebe vidimo, da 

nađemo utemeljenje u sebi, da ne zavismo od drugih. Među brojnim primerima koji potvrđuju 

u kojoj meri je zemlja iz koje potiče autor razvijenija u odnosu na našu, svedoči i podatak da 

njihove partije u okviru aktivnih političkih programa imaju i „političku mobilizaciju protiv 

usamljenosti”. Ova društvena odgovornost u odnosu na usamljenost, Svensena je podsetila na 

SF roman Kurta Vonegata Lakrdija u kojem kandidat za predsednika pobeđuje parolom 

„Lonesome no more”. 

 

                                                                  Jasna Novakov Sibinović 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД ДЕЦЕМБАР 2017 – ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. ЧОВЕК ПО ИМЕНУ УВЕ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

2. ДАНАС ЈЕ СРЕДА 

Давид Албахари 

Београд: Чаробна књига, 2017. 

 

   

3. ДВАДЕСЕТ СРПСКИХ ПОДЕЛА 

Душан Ковачевић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

4. Е БАШ ВАМ ХВАЛА 

Марко Видојковић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

5. ЛАВИРИНТ ДУХОВА. ДЕО 1. 

Карлос Руис Сафон 

Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

   

6. МОЈ НЕ ТАКО САВРШЕНИ ЖИВОТ 

Софи Кинсела 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

7. НОВИ УЧЕНИК: ПОНОВО ИСПРИЧАН ОТЕЛО 

Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

8. БЕСМРТНОСТ 

Милан Кундера 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

9. БРИЖНИ БАШТОВАН 

Џон ле Каре 

Београд: Evro-Giunti, 2008. 

 

   

10.  КРАЉЕВСКИ  КОМПЛЕКС  ДИНАСТИЈЕ  КАРАЂОРЂЕВИЋ:  

THE  ROYAL  COMPOUND  OF  THE  KARAĐORĐEVIĆ  DYNASTY 

Звонко Б. Петковић 

Београд: Komshe, 2016. 

 

 


