
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 8 

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 116.000 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, организатор пријема и евиденције захтева             

корисника 
 
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 
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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 Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, Ивана 

Живковића, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, 

Драгана Жупањевца, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Мађарској, Радета Дропца, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције, 

Службени гласник Републике Србије бр. 59/2018 

 

Уредба о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске 

идентификације за одређене нивое поузданости, Службени гласник Републике Србије 

бр. 60/2018 

 

Уредба о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита, 

Службени гласник Републике Србије бр. 60/2018 

 

Пословник о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2018 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за разматрање чињеница до 

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

гласник Републике Србије бр. 60/2018 

 

Одлука о одређивању специјалног изасланика председника Републике (за решавање 

питања несталих лица са Републиком Хрватском), Верана Матића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2018 

 

Одлука о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2018 

 

Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за чланове националних 

савета националних мањина на непосредним изборима, расписаним за 4. новембар 2018. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2018 

 

Одлука о обрасцима за вршење изборних радњи у поступку непосредних избора за 

чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2018 

 

Одлука о обрасцима за подношење листа кандидата за чланове националних савета 

националних мањина на изборима путем електорских скупштина, расписаним за 4. 

новембар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2018 

 



Одлука о обрасцима за вршење изборних радњи у поступку избора за чланове 

националних савета националних мањина путем електорских скупштина, расписаних за 

4. новембар 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2018 

 

Одлука о одређивању боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и 

боје гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних 

савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 64/2018 

 

Одлука о боји гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета 

националних мањина путем електорских скупштина, расписаним за 4. новембар 2018. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2018 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 63. став 1. у 

делу који гласи: „и објављени стручни и научни радови“ Закона о уређењу судова 

(Службени гласник РС, број 116/2008), није у сагласности са Уставом, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2018 

 

Правилник о садржини и изгледу службене легитимације Повереника у Управи за 

извршење кривичних санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2018 

 

Правилник о измени Правилника о начину уписа и вођења Регистра националних 

савета, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2018 

 

Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 61/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о облику и садржају обрасца за прикупљање 

потписа бирача који подржавају електоре, Службени гласник Републике Србије бр. 

61/2018 

 

Правилник о начину обављања појединачних полицијских послова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2018 

 

Правилник о изгледу обрасца о одбијању захтева за издавање визе на граничном 

прелазу и о изгледу обрасца о одбијању захтева за продужење рока важења визе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2018 

 

Правилник о изгледу и садржини обрасца и начину најаве и одјаве лова уз граничну 

линију, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2018 

 

Правилник о облику, садржини и начину постављања посебних ознака, табли и 

сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза, радног 

времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2018  

 

Правилник о начину подношења захтева и издавања сагласности за уређење простора уз 

државну границу, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2018  

 

Правилник о начину вршења надзора државне границе и начину издавања, изгледу и 

садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова 

надзора државне границе, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2018  

 



Правилник о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике 

Србије и посебног листа, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2018  

 

Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета 

националних мањина (пречишћен текст), Службени гласник Републике Србије бр. 

60/2018 

 

Роковник за вршење изборних радњи у поступку непосредних избора за чланове 

националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 64/2018 

 

Правила о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове 

националних савета националних мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 

64/2018 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Мирослава Симуновића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 59/2018 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Александра Ребића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 59/2018 

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Акционог плана за 2018. и 2019. годину за 

спровођење Стратегије развоја информационе безбедности у Републици Србији за 

период од 2017. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне 

агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени 

гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Меморандум о разумевању о политичким консултацијама између Министарства 

спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике 

Либерије, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Меморандум о разумевању о сарадњи између Дипломатске академије Министарства 

спољних послова Републике Србије и Института за спољнополитичку службу 

Министарства спољних послова Републике Либерије, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Меморандум о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова 

Републике Србије и Суринамског Дипломатског Института, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Меморандум о разумевању између Републике Србије и Евроатлантског координационог 

центра за реаговање на катастрофе Организације Северноатлантског уговора о извођењу 

заједничке вежбе „СРБИЈА 2018“, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 10/2018 



Обавештење о датуму ступања на снагу Додатног протокола Европској повељи о 

локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије и Федералне службе обезбеђења Руске Федерације о сарадњи 

и заједничком деловању, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 11/2018 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о енергетски угроженом купцу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2018 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених 

породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају 

и јуну 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2018 

 

Уредба о утврђивању Државног програма санационих радова на објектима за заштиту 

од вода оштећеним у поплавама у 2016. и 2017. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 61/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2018 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији 

објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарним 

непогодама у мају и јуну 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове у поступку хитне санације клизишта у 

граду Београду, делу територије градске општине Гроцка, насталог услед дејства 

поплава у мају и јуну 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

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

у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају 

државних хартија од вредности на примарном тржишту, Службени гласник Републике 

Србије бр. 66/2018 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања 

комуналних делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

 

 



Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2018 

 

Одлука о проглашењу престанка елементарне непогоде, Службени гласник Републике 

Србије бр. 60/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и 

нуклеарну сигурност Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2018 

 

Одлука о образовању Радне групе за решавање имовинско-правних односа на 

непокретностима између правних субјеката који обављају пословне активности на 

комплексу Аеродрома „Никола Тесла“ у Београду, Службени гласник Републике Србије 

бр. 62/2018 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије 

нискоугљеничног развоја са акционим планом, Службени гласник Републике Србије бр. 

62/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обрачуна ефективне 

каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у 

међународном поштанском саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2018 

 

Одлука о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 65/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника 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. 59/2018 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења 

евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за 

евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о 

облику и садржини пореске пријаве ПДВ, Службени гласник Републике Србије бр. 

60/2018 

 

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, 

посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења 



инспекцијског надзора на основу процене ризика у области друмског саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 61/2018 

 

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним 

елементима плана инспекцијског надзора у области инспекције за послове државних 

путева, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2018 

 

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, 

посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења 

инспекцијског надзора на основу процене ризика у области комуналних делатности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 61/2018 

 

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним 

елементима плана инспекцијског надзора у области изградње објеката, Службени 

гласник Републике Србије бр. 61/2018 

 

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним 

елементима плана инспекцијског надзора у области просторног и урбанистичког 

планирања, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о злоупотребама на тржишту, одобрењу трговања 

током периода забране трговања и истраживању тржишта, Службени гласник 

Републике Србије бр. 61/2018 

 

Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања 

пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2018 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о општим и посебним условима хигијене 

хране у било којој фази производње, прераде и промета, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2018 

 

Правилник о измени Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2018 

 

Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у тржишној инспекцији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о летачком особљу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 63/2018 

 

Правилник о надзору над радом јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2018 

 

Правилник о регистрима које води Привредна комора Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2018  

 



Правилник о промету на мало медицинских средстава у специјализованим 

продавницама, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2018  

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и 

мешовитог порекла за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2018  

 

Правилник о изменама Правилника о обрасцу годишњег извештаја о остваривању 

циљева уштеде енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2018  

 

Правилник о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и 

терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 

65/2018 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних 

поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и 

вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

Правилник о регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема 

електронске идентификације, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о усклађеним износима накнаде за управљање 

посебним токовима отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2018 

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Националног програма руралног развоја 

од 2018. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2018 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Оквирни споразум о сарадњи између Владе Републике Србије и Асоцијације карипских 

држава (ACS), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Споразум о сарадњи у области пољопривреде између Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде Републике 

Либерије, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Меморандум о разумевању у вези са сарадњом у активностима везаним за истраживање 

и развој у информационо-комуникационим технологијама између Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства за саобраћај, 

поморство и комуникације Републике Турске, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде и руралних послова 

Народне Републике Кине о заједничкој подршци изградњи Индустријског парка за воће 

и поврће, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије и Министарства за климатске промене и животну 

средину Уједињених Арапских Емирата о сарадњи у области пољопривреде и 



безбедности хране, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

10/2018 

 

Меморандум о разумевању између Управе за заштиту биља Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Националне 

фитосанитарне службе Министарства за пољопривредне, прехрамбене и шумарске 

политике Републике Италије о сарадњи у области здравља биља, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Меморандум о разумевању између Управе за заштиту биља Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Националне 

фитосанитарне службе Министарства за пољопривредне, прехрамбене и шумарске 

политике Републике Италије за извоз садног материјала леске, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Протокол између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије и Генералне управе за контролу квалитета, инспекцију и карантин Народне 

Републике Кине о инспекцији, карантину и ветеринарско-санитарним захтевима за 

извоз говеђег меса из Републике Србије у Народну Републику Кину, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Одлука бр. 1/2017 ЕУ-ЕФТА Заједничког одбора о заједничком транзиту од 5. децембра 

2017. године о изменама и допунама Конвенције од 20. маја 1987. године о заједничком 

транзитном поступку, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

11/2018 

  

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

Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу измена и допуна Конвенције о привременом 

увозу, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Међународне конвенције о надзору и 

управљању бродским баластним водама, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 11/2018 

 

Обавештење о исправци датума ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу 

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

10/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о допуни Одлуке о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 

2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова 

Европске уније, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 36/2018 

 

Одлука о образовању Радне групе за координацију активности на изради процене 

угрожености Аутономне Покрајине Војводине од елементарних непогода и других 

несрећа, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 37/2018 

 



Одлука о допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 38/2018 

 

Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине 

за 2018. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 36/2018 

 

Правилник о додели подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на 

пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши 

производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 36/2018 

 

Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације 

система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 

2018. години на територији АП Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 36/2018 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину доделе буџетских 

средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 36/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Београд, Службени лист Града Београда бр. 67/2018 

 

План детаљне регулације за гондолу Калемегдан–Ушће, градске општине Стари град и 

Нови Београд, Службени лист Града Београда бр. 65/2018 

 

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину, 

Службени лист Града Београда бр. 68/2018 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о методологији за одређивање трошкова обраде крви и компонената крви, 

Службени гласник Републике Србије бр. 60/2018  

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о остваривању права на једнократну новчану 

помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 60/2018 

  

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка 

запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2018 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Комисије за борбу против наркоманије у 

школама, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2018 

 



Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним 

елементима плана инспекцијског надзора у области јонизујућих зрачења, Службени 

гласник Републике Србије бр. 60/2018 

 

Правилник о дозволама за рад (странаца), Службени гласник Републике Србије бр. 

63/2018 

 

Правилник о безбедности дечјих игралишта, Службени гласник Републике Србије бр. 

63/2018 

 

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. 63/2018 

 

Правилник о утврђивању статуса производа, Службени гласник Републике Србије бр. 

65/2018  

 

Правилник о основним захтевима за медицинска средства, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2018  

 

Правилник о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 67/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 67/2018 

 

Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018–2026. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 61/2018 

 

Стратегија за превенцију и контролу HIV инфекције и AIDS-a у Републици Србији, 

2018–2025. године, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе 

Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског 

и конзуларног особља, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

10/2018  

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или 

четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на 

територији Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2018 

 

Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање 

пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и 



равноправности полова у АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 38/2018 

 

Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава 

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја 

Рома и Ромкиња, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 38/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и начину 

остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 38/2018 

 

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди 

треће дете или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова 

становања на територији Аутономне Покрајине Војводине бр. 41/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

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

додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Службени лист 

Града Београда бр. 71/2018 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о оснивању Академије пословних струковних студија Београд, Службени 

гласник Републике Србије бр. 60/2018 

 

Одлука о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 

2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о мрежи јавних средњих школа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2018 

 

Одлука о оснивању Савета за филантропију, Службени гласник Републике Србије бр. 

65/2018 

 

Одлука о стицању статуса института од националног значаја (Институт за нуклеарне 

науке „Винча“, Београд), Службени гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

Одлука о стицању института од националног значаја (Институт за медицинска 

истраживања, Београд), Службени гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној инспекцији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 63/2018 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2018 



 

Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу директора установе 

образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2018 

 

Правилник о испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ, Службени гласник 

Републике Србије бр. 63/2018 

 

Правилник о посебном стручном испиту за матичара, Службени гласник Републике 

Србије бр. 65/2018 

 

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 65/2018 

 

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за 

основно образовање одраслих, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2018 

 

Правилник о програму и начину полагања испита за стицање звања државни ревизор и 

овлашћени државни ревизор, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2018 

 

Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком 

лечењу, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима за избор кандидата за 

полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 67/2018 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 59/2018 

 

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

Србије бр. 59/2018 

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 66/2018 

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Акционог плана за спровођење 

Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. 

године – Истраживања за иновације, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

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

области културе, образовања и науке, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 10/2018 

 

 

 

 



Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању споменика патријарху Павлу, Службени лист Града Београда бр. 

67/2018  

 

Одлука о подизању споменика утемељивачима српске кошарке, Службени лист Града 

Београда бр. 67/2018  

 

Програм спровођења мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и 

објеката у оквиру просторно-културних целина на територији града Београда – III фаза, 

Службени лист Града Београда бр. 68/2018 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

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

запосленом, за јун 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

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

потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2018. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 66/2018 

 

Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) 

и члана 54. став 3. Закона о дувану, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2018. године, Службени лист Града 

Београда бр. 71/2018 
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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. Српска краљевска академија: Живот и обичаји народни, Београд: 
1925. 
 

     2.  Јован М. Павловић: Неимари Југославије, Београд: 1934. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНА: ПРЕМА СТАЊУ 

КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА ОД 1. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ И 

ПРЕМА СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 13. ДЕЦЕМБРА 

2016. ГОДИНЕ 

Београд: Службени гласник, 2017. 
  

2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ 

ПАРТНЕРСТВУ И КОНЦЕСИЈАМА: ПРЕМА СТАЊУ 

ЗАКОНОДАВСТВА ОД 7. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ 

Бојан Милисављевић и др. 

Београд: Службени гласник: Правни факултет, 2017. 
  

3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА: 

ПРЕМА СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 31. ДЕЦЕМБРА 

2016. ГОДИНЕ 

Златко Стефановић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

4. КОМЕНТАР КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 

ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА 

Виолета Беширевић и др. 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

5. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ 

ПОСТУПКУ: СА СУДСКОМ ПРАКСОМ И РЕГИСТРОМ 

ПОЈМОВА 

Зоран Р. Томић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

6. УРОШ НЕЈАКИ И ТАЈНА ИЗГУБЉЕНЕ ПРИНЦЕЗЕ: 

РОМАН О ПОСЛЕДЊЕМ СРПСКОМ ЦАРУ 

Слободан Станишић 

Београд: Вулкан издаваштво, 2016. 

  

7. УМЕТНОСТ И ХУМАНИЗАМ У ФИРЕНЦИ У ДОБА 

ЛОРЕНЦА ВЕЛИЧАНСТВЕНОГ 

Андре Шастел 

Нови Сад; Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана 

Стојановића, 2015. 

  

8. ПРИПОВЕСТИ О ПРОЗИ: РАЗМИШЉАЊА И ТУМАЧЕЊА: 

КЊИГА 1. И КЊИГА 2. 

Виктор Шкловски 

Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана 

Стојановића, 2017. 

  

9. ПИЛАР ПРИМ 

Нарсис Ољер 

Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана 

Стојановића, 2016. 

  

 

 



10. ВЕШТИЦА ИЗ СТРАШИЛОВА: MEMENTO MORI 

Милош Петковић 

Београд: Portalibris: ЦЕТ, 2017. 

  

11. ВИНЧА. ТАЈНА КУРГАНА 

Иван Драјзл 

Београд: Portalibris: ЦЕТ, 2017. 

  

12. СМРТ НА ОЛТАРУ: МАЛТЕШКА МИСТЕРИЈА 

Верица Винсент Кол 

Београд: Portalibris: ЦЕТ, 2017. 

  

13. ПРАЗНИК ЗВЕРИ: ГРЕХОВИ АЛИЈАНСЕ 

Зоран Петровић 

Београд: Portalibris: ЦЕТ, 2017. 

  

14. ТЕСЛИН ВРЕМЕПЛОВ: ЛЕГЕНДА О СЕДАМ МАЧЕВА 

Милош Петковић 

Београд: Portalibris: ЦЕТ, 2016. 

  

15. РАВИЈОЈЛА: ВЕЛИКО ПРОРОЧАНСТВО 

Петар Рогач 

Београд: Portalibris: ЦЕТ, 2016. 

  

16. ПОСЛЕ МИЛИЈОН ГОДИНА / СЕКУНД ВЕЧНОСТИ (драма 

први пут објављена 1889. године) 

Драгутин Илић 

Београд: Portalibris: ЦЕТ, 2017. 

  

17. РЕЧНИК ПАКЛА: ИНТЕГРАЛНИ ТЕКСТ ПРВОГ ИЗДАЊА 

Жак Албен Симон Колен де Планси 

Београд: Службени гласник, 2009. 

  

18. РЕЧНИК КИШЕ 

Патрик Боман 

Београд: Службени гласник, 2011. 

  

19. РЕЧНИК ЉУБАВНЕ СТРАСТИ 

Никол Аврил 

Београд: Службени гласник, 2013. 

  

20. НОВА СРПСКА ТРИЛОГИЈА 

Светислав Басара 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

21. ПИСМА О ДОБРОМ И ЛЕПОМ 

Дмитриј Лихачов 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

22. О КЊИЖЕВНОСТИ 

Џозеф Хилис Милер 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  



23. БОЖАНСТВЕНИ БЕЗБОЖНИЦИ: ИКОНЕ XX ВЕКА  

Сања Домазет 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

24. ЗЛАТНО ДОБА ПИЈАНИЗМА 

Александар Гаталица 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

25. ОСТРВО МОНСТРУМ: ГОЛООТОЧКО ТРОЈСТВО 

Вуксан Кнежевић 

Београд: Завод за уџбенике: Службени гласник; Зрењанин: 

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 2017. 

  

26. СКИЦЕ ЗА ПОРТРЕТЕ: АМЕРИЧКА КЊИЖЕВНА СЦЕНА 

Маја Херман Секулић 

Београд: Завод за уџбенике: Службени гласник, 2017. 

  

27. БИЧ БОЖЈИ 

Герман Садулајев 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

28. ПАРАНОЈЕВА БАРКА: РЕЧНИК МАРГИНАЛИЗАМА 

Предраг Ж. Вајагић, Бранислав Зукић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

29. БОРОВИЦА 

Регина Шер 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

30. СОФИСТИ. ТОМ 1: ПРОТАГОРА, КСЕНИЈАД, ГОРГИЈА, 

ЛИКОФРОН, ПРОДИК И ТРАСИМАХ 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

31. ПОРАЖЕНИ: КРВАВО НАСЛЕЂЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ 

РАТА : 1917–1923. 

Роберт Герварт 

Београд: Службени гласник, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 
 

1. Miljenko Jergović: LEVIJEVA TKAONICA SVILE / Beograd: Booka, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.makart.rs/knjige/knjiga_levijeva_tkaonica_svile_19180 

 

Sedeći tako u čekaonici aerodromske zgrade ili u kupeu voza, vozeći se autoputem ili 

sporednim putevima koji završavaju na planinskim vrhovima, pomno slušajući i još pomnije 

promatrajući, Miljenko Jergović pamti i na papir prenosi, u najrazličitijim formama, svoje 

misli i zapažanja. Svejedno je li reč o pesmi, kratkoj priči, dnevničkom zapisu ili tek crtici, 

nevažno je li melanholičan ili opor, je li naizgled grub poput tvida ili nežan poput najfinije 

svile, Jergović uvek rukom majstora tka tekst u najneverovatnijim uzorcima. 

Levijeva tkaonica svile je čudesna knjiga u kojoj se otvaraju i stvarni i magični prostori, na 

čijim se stranicama susreću ljudi, mesta i sudbine, knjiga koja neverovatnom lakoćom 

pokazuje otkuda sve dolaze priče i pesme, knjiga koja čitaocu govori da stalno drži oči 

otvorene, a uši načuljene kako bi osetio svu lepotu i tajanstvenost sveta u kojem se nalazi. 

 

 

 

2. Hanif Kurejši: NIŠTARIJA / Beograd: Booka, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.makart.rs/knjige/knjiga_nistarija_19524 

 

Valdo, poznati filmski stvaralac, sada ostareo i bolestan, živi u svom londonskom stanu, a o 

njemu oslabljenom i frustriranom brine se njegova lepa, mnogo mlađa supruga, za koju on 

sumnja da ima aferu s jednim njegovim prijateljem. Valdo se odlučuje na akciju kako bi 

razotkrio osumnjičene za preljubu, ali prvo treba da ustanovi jesu li njegove sumnje 

opravdane, a onda i da im servira zasluženu osvetu. 

Napisana s briljantnim osećajem za detalje i uz karakterističan crni humor, 

njegovog spisateljskog talenta. 

  

„Kurejšijeva nova knjiga o osveti vraški je zabavna.“ 

 

Fiona Vilson, The Times  

 

„Žestoka i uznemirujuća skaska.“ 

Aleks Klark, Guardian 



„Kratak ali moćan dodatak Kurejšijevom kanonu, duhovit, farsičan i morbidan.“ 

Džon Harding, Daily Mail 

 

Poštovaoci Kurejšijevog dela biće više nego zadovoljni jer je njegov apetit za seksualno, 

puteno i sočno i dalje tu, a umeće seciranja želja zbog kojih smo spremni na najveća poniženja 

nije ni za nijansu izbledelo.“ 

Sukhdev Sandu, Observer 

 

 

 

3. Huan Gabrijel Vaskes: ZVUK STVARI KOJE PADAJU / Beograd: Booka, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.makart.rs/knjige/knjiga_zvuk_stvari_koje_padaju_19360 

 

Antonio Jamara je bivšeg pilota Rikarda Laverdea upoznao u jednoj sumnjivoj bilijarskoj 

birtiji u Bogoti i ubrzo shvatio da u životu njegovog novog prijatelja postoji tajna, koja počinje 

da ga opseda. A onda jednoga dana Rikardo prima tajanstvenu pošiljku s neobeleženom audio 

kasetom, i nedugo potom biva ubijen na ulici... Antonija će istraživanje Rikardove sudbine 

odvesti u šezdesete godine prošlog veka, u vreme kada je u Kolumbiji cvetalo krijumčarenje 

marihuane, pre nego što će trgovina kokainom uvući čitavu zemlju u košmar. Hronika novije 

istorije jedne zemlje ispreplešće se sa velikom ljubavnom pričom i neobičnim sudbinama 

živopisnih protagonista Vaskesove knjige. Jedan od najvećih latinoameričkih romana XXI 

veka i neosporno remek-delo prevedeno na deset svetskih jezika. 

  

„Kao i Bolanjo, Vaskes je vrhunski stilista i književni virtuoz koji strpljivo i minuciozno gradi 

priču, i njome, kao i Bolanjo u svojim delima, mapira dubok i neprekidan niz ozleda koje 

pohlepa i nasilje nanose našem svetu, nerado priznajući kako čak ni ljubav nije u stanju da ih 

zaleči.“ 

 

Time 

 

„Naracija je sve uzbudljivija, misterija se produbljuje, a zamah priče sa svakom sledećom 

stranicom postaje sve širi. Pričajući o sudbini jednog nezadovoljnog čoveka koji pokušava da 

pohvata konce udaljenih sila i događaja koji usmeravaju njegov život, ovaj izvanredni roman 

pruža upečatljivu sliku tragične istorije Kolumbije.“ 

 

Haled Hoseini, autor knjiga Lovac na zmajeve i Hiljadu čudesnih sunaca 

 



„Ovako kvalitetno pisanje potiče iz predanosti slušanju, savršenog poklapanja sa duhom 

čovečanstva, iz pažnje posvećene stvarnosti toliko precizno da nadilazi puku veštinu i pretvara 

se u silnu moć.“ 

Hilari Mantel 

 

„Fantastičan novi roman koji se čita bez daha i drži vas do samog kraja. Zvuk stvari koje 

padaju je knjiga koja ne samo da se ’guta’ već i duboko promišlja krajnja pitanja sudbine i 

smrti.“ 

 

The New York Times Book Review 

 

 

 

4. Abdusetar Nasir: ZLOČIN DOSTOJAN POŠTOVANJA / Beograd: Geopoetika 

izdavaštvo, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=3992 

 

Zbirka priča istaknutog arapskog pisca Abdusetara Nasira Zločin dostojan poštovanja drugo 

je, znatno prošireno i izmenjeno izdanje prve zbirke istog autora Najsrećniji čovek na svetu, 

koju je Geopoetika objavila 2004. godine. 

U ovoj knjizi ima desetak starih i dvadesetak novih priča i iz svake se „čuju vapaji duše i tela 

ukleštenih u stegu seksualnih uskraćenosti, koje je u arapsko-islamskom društvu zabranjeno i 

spominjati, a bogohulno osporavati. U mešavini alegoričnih i realističkih sižea, atmosfera iz 

Nasirovih vizija varira od prozračne, oko lepršavih likova željnih radosti, do tamne što 

najavljuje nastupe individualnog zla, i dalje, do guste kao testo i naturalistički tmaste, u kojoj 

se davi obeznađeni mali čovek, gde šizofrene ubice kasape svoje žrtve, a razobručeni sadizam 

gospodara rata stravom ispunjava srca celih naroda… 

Nasirova ironija gorka je kao čemer, a satira jetka i ispunjena grozom. Humor blesne tu i tamo, 

utkan u pokoji lik ili dijalog, ređe lak i igričav, češće očajan i bolan. 

Izuzetno popularan, ali istovremeno zabranjivan i osporavan u rodnom Iraku, Nasir je boravio 

deset meseci u samici zbog jedne priče (Naš gospodar kalifa). Nijedan arapski roman i nijedan 

arapski pisac nisu prikazali gušenje slobode izražavanja, smrt knjige pod diktatorskim 

režimima, bezumni gnev modernih tirana i svu tragiku obespravljenosti čoveka i građanina u 

arapskom svetu onako plastično i svestrano kako je to u svojim bezbrojnim pričama učinio 

Nasir.” 

 

Srpko Leštarić 

Iz pogovora 

 



5. Andrej Blatnik: KAPIRAŠ? / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4112 

 

Andrej Blatnik (1963) pisac, prevodilac, univerzitetski profesor i putnik, autor je dvanaest 

knjiga koje su objavljene u 29 stranih izdanja. Priče su mu prevedene na 34 jezika. 

„Zbirku čini pedeset kratkih bodljikavih, udaraca, šaljivih zagonetki vezanih u čvor... Svaka 

od priča (većina je kraća od jedne stranice) pršti i ključa od čudnog, suvog humora.“ 

Publishers Weekly, 2014 

  

„Vrhunska proza uzbudljivog novog pisca.“ 

Kirkus Review, 2010 

  

Prvo objavljivanje prozne knjige na srpskom jeziku Andreja Blatnika, svojevremeno jednog 

od utemeljivača slovenačke postmoderne, a danas svakako jednog od najvažnijih, 

najpriznatijih i najprevođenijih autora iz te zemlje. 

Kapiraš? je obimom mala, a po značaju prelomna knjiga književne modernosti Slovenije. Ona 

u sebi sadrži simboličku i doslovnu mladost, skoro japijevsku savremenost „centra sveta“ (ma 

šta i ma gde on bio), a opet i mudrost svojstvenu filozofiji vanevropskih kontinenata. 

Centralna tema većine ovih proznih krokija, anegdota, priča... jeste ljubav. Najčešće joj se 

prilazi vrcavim, duhovitim monolozima pripovedača, ponekad žene, ali i nepostojećim 

dijalozima koji grade neobične spirale. Ti (samo)imaginarni razgovori puni su žestokih 

osećanja, ali i erotike, suprotstavljanja, apsurda, obrta i, iznad svega, svedenosti i jezičke 

jednostavnosti. Blatnik je majstor spajanja intimnog sa opštim, uvezivanja raznovrsnog u 

jedno, ili u lanac zajedničkog. 

Najbolji je u kratkoći: priča o čuvarima koncentracionih logora ima četiri rečenice, priča o 

romanu (zapravo njegovom kraju, a stavljena na kraj knjige) ima dve rečenice. Moderni 

haibun. 

  

Vladislav Bajac 

  

 

 

 



6. Aleksandar Genis: POVRATNA ADRESA: Autoportret / Beograd: Geopoetika 

izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4176 

 

„Nova knjiga Aleksandra Genisa nije kao njegove prethodne knjige. U njoj je manje 

književnosti, više života, a humora je isto koliko i ranije. Povratna adresa je odiseja po 

arhipelagu sećanja. Na svakom ostrvu (Lugansk, Kijev, Rjazanj, Riga, Pariz, Njujork i cela 

„Ruska Amerika”) čekaju nas autorovi preci, prijatelji i idoli. Među njima su Petar Vajl i 

Sergej Dovlatov, Aleksej German i Andrej Bitov, Sinjavski i Bahčanjan, Brodski i 

Barišnjikov, Tatjana Tolstoj i Sorokin, Hvostenko i Grebenščikov, Neizvestni i Šemjakin, 

Akunjin i Čhartišvili, Komar i Melamid, Novi Amerikanac i Radio Sloboda. Lutajući kao 

nomad po sopstvenom životu, Genis taj život sagledava kroz vitraž jedinstvenog stila: tačno, 

živopisno, smešno – i bez ičeg suvišnog.“ 

Jelena Šhubina (AST)  

 

„Iza prividno lakog stila (uzgred, strašno je i pomisliti koliko rada i talenta zahteva ta lakoća) 

Genis skriva fenomenalnu sposobnost da uoči čak i najsitnije, ali veoma važne detalje i 

fantastičnu analitičku sposobnost koja je u stanju da od tih detalja sintetizuje živu i 

sveobuhvatnu sliku, sliku koja, pored drugih vrlina, objašnjava i interpretira stvarnost mnogo 

tačnije i suptilnije nego neka ’ozbiljna’ dela.“ 

Galina Juzefovič  

 

„Ovo je vesela i korisna knjiga, zato što Genis voli ono što je smešno i korisno, a on je majstor 

kratkih scena, od dve rečenice, nimalo zamornih istorijskih skica i mini-anegdota koje su 

maksimalno nalik na aforizam. Ovo je tužna knjiga, zato što je Genisu zapala u deo najtužnija 

od svih časnih uloga – da bude letopisac trodecenijske književne emigracije.“ 

 Tatjana Tolstoj  

 

Svaku knjigu pišem kao da mi je poslednja, tako je to odavno krenulo. Knjigu Časovi čitanja, 

Kamasutra zaljubljenika u knjigu takođe sam pisao kao završnu. Ali Povratna adresa se 

razlikuje od ostalih po tome što je u njoj manje knjiga, a više ljudi. Postoji razlika između 

književnosti o književnosti i književnosti o životu. U prvom slučaju plovimo duž obale, zato 

što je neko drugi napisao knjige po kojima mi putujemo. U drugom slučaju – krećemo u 

slobodnu plovidbu, ne znajući kuda će nas ona odvesti. 

Aleksandar Genis 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД ЈУЛ–АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ 

 

 

1. ИГРА АНЂЕЛА 

Карлос Руис Сафон 

Београд: Чаробна књига, 2008. 

 

   

2. Е БАШ ВАМ ХВАЛА 

Марко Видојковић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

3. ИЗУЗЕТНА СТВОРЕЊА 

Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2009. 

 

   

4. КАД ПАДНЕ НОЋ 

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика, 2008. 

 

   

5. КРВ НА СНЕГУ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

6. МАЛЕ УСПОМЕНЕ 

Жозе Сарамаго 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

7. МАСКАРАДА 

Биљана Лукић 

Београд: Чаробна књига, 2015. 

 

   

8. МОЈА ГЕНИЈАЛНА ПРИЈАТЕЉИЦА 

Елена Феранте 

Београд: Боока, 2017. 

 

   

9. ВОДИЧ КРОЗ ЉУБАВНУ ИСТОРИЈУ 

БЕОГРАДА 

Ненад Новак Стефановић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

10.  О ЧЕМУ ГОВОРИМ КАД ГОВОРИМ О 

ТРЧАЊУ 

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

 

 


