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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 130.000 прописа и преко пола милиона скенираних страна 
службених гласила, 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, орг.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, орг.пријема и евиденције захтева корисника  
                                 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 
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1. Преглед одабраних правних прописа 

oбјављених у службеним  гласилима Републике 
Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 134/2020 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Хондурас, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад 

Мексику, Татјане Цонић, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2020 

 

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

гласник Републике Србије бр. 133/2020 

 

Одлука о проглашењу Дана жалости поводом смрти Његове светости, Архиепископа 

пећког, Митрополита београдско-карловачког и Патријарха српског господина Иринеја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 140/2020 

 

Одлука Владе Републике Србије којом држављани Републике Албаније могу да улазе на 

територију Републике Србије без путне исправе, са важећом биометријском личном 

картом, Службени гласник Републике Србије бр. 140/2020 

 

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

скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и 

придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Одлука о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије 

у међународним парламентарним институцијама, Службени гласник Републике Србије 

бр. 144/2020 

 

Одлука о избору Повереника за заштиту равноправности, Бранкице Јанковић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Правилник о обједињеном захтеву за одобрење, односно продужење привременог 

боравка и издавање дозволе за рад странцу, Службени гласник Републике Србије бр. 

144/2020 

 

Решење о престанку рада на положају директора Управе за заједничке послове 

републичких органа, Дејану Јонићу, Службени гласник Републике Србије бр. 133/2020 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове 

републичких органа, Дејана Матића, Службени гласник Републике Србије бр. 133/2020 

 

Решење о престанку рада на положају заменика директора Управе за заједничке послове 

републичких органа, Мирославу Симуновићу, Службени гласник Републике Србије бр. 

137/2020 

  

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Катарине Зрилић, Службени гласник Републике Србије бр. 

137/2020 

 



Решење о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, др Милку Палибрку, Службени гласник Републике Србије 

бр. 140/2020 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Дејана Закића, Службени гласник Републике Србије бр. 

140/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о избору Покрајинске владе, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 56/2020 

 

Одлука о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 56/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

60/2020 

                    

                                                        

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 144/2020 

 

Закон о изменама и допуни Царинског закона, Службени гласник Републике Србије бр. 

144/2020 

 

Закон о изменама и допунама Закона о царинској служби, Службени гласник Републике 

Србије бр. 144/2020 

 

Закон о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу 

неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на 

територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших 

република СФРЈ, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

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. 140/2020 

 

Уредба о центрима спољне трговине у иностранству, Службени гласник Републике 

Србије бр. 140/2020 



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

у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 140/2020 

 

Уредба о утврђивању финансијске подршке спортским организацијама у отежаним 

економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, 

Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке подизању иновационих 

капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2020. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2020. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о 

спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна 

банка Србије врши надзор, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник 

Републике Србије бр. 137/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о извештавању банака, Службени гласник Републике Србије 

бр. 137/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о 

управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 137/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину обављања послова у вези са 

ефективним страним новцем између Народне банке Србије и банака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 137/2020 

 

Одлука Уставног суда Републике Србије којом се одбацује предлог за оцену уставности 

одредбе члана 305. став 2. Царинског закона, Службени гласник Републике Србије бр. 

141/2020 

 

Одлука о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном 

финансијском тржишту пре рока доспећа, Службени гласник Републике Србије бр. 

143/2020 

 

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном 

финансијском тржишту у оквиру ГМТН Програма, Службени гласник Републике Србије 

бр. 143/2020 

 

Одлука о увозу вина из Европске уније по преференцијалној стопи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 144/2020 

 

Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља 

у храни и храни за животиње, Службени гласник Републике Србије бр. 132/2020 

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и 

прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 133/2020 



 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и 

на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 133/2020 

 

Правилник о измени Правилника о минималној садржини правила пословања пословне 

берзе, Службени гласник Републике Србије бр. 134/2020  

 

Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за 

новонастањеног обвезника, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о условима и начину рангирања лиценце 

организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, 

садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и о условима и начину 

издавања свечане форме лиценце, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2020 

 

Правилник о изменама Правилника о врсти, висини и условима гаранције путовања, 

висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени 

средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 137/2020 

 

Правилник за поступање у управљању и располагању потраживањима у име и за рачун 

Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, Службени гласник Републике 

Србије бр. 137/2020 

 

Правилник о Контном оквиру и финансијским извештајима за берзе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 139/2020 

 

Правилник о Контном оквиру и финансијским извештајима за Централни регистар, депо 

и клиринг хартија од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2020 

 

Правилник о Контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска 

друштва, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2020 

 

Правилник о Контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање 

инвестиционим фондовима, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2020 

 

Правилник о Контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове, 

Службени гласник Републике Србије бр. 139/2020 

 

Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу 

Регистра финансијских извештаја, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2020 

 

Правилник о ваздухопловном информисању, Службени гласник Републике Србије бр. 

142/2020 

 

Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству, Службени гласник 

Републике Србије бр. 142/2020 

 

Правилник о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и 

информисања ваздухоплова у лету, Службени гласник Републике Србије бр. 142/2020 

 



Правилник о посебним делатностима у ваздушном саобраћају и некомерцијалном 

летењу ваздухопловима који немају потврду о типу који је издала или признала 

Агенција Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA), Службени гласник 

Републике Србије бр. 142/2020 

 

Правилник о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода 

домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 142/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине 

Војводине за 2019. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 60/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о одређивању локација за формирање трансфер-станица са центром за 

сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на територији града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 122/2020 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, 

Службени гласник Републике Србије бр. 136/2020   

 

Уредба о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-

19, Службени гласник Републике Србије бр. 138/2020 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 141/2020 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Одлука о образовању Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, 

Службени гласник Републике Србије бр. 132/2020  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима 

која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 133/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске 

здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене 

заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 134/2020 



Правилник о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених 

услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, 

Службени гласник Републике Србије бр. 139/2020 

 

Правилник о измени Правилника о условима и начину поступања са посмртним 

остацима умрлог лица, Службени гласник Републике Србије бр. 139/2020 

 

Упутство о измени Упутства о примени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу у делу ограничења уласка лица у 

Републику Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 137/2020 

 

Наредба о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима 

у затвореном и отвореном простору, Службени гласник Републике Србије бр. 133/2020 

   

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о оснивању Савета за стратешка питања и реформе у области образовања и 

васпитања и науке, Службени гласник Републике Србије бр. 134/2020 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 133/2020  

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 144/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник за реализацију акције „Право на прву шансуˮ, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 58/2020 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за октобар 2020. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 144/2020 

 

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

запосленом, за септембар 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

144/2020 

 

Податак о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2020. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 

 

Податак о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од октобра 2019. 

до септембра 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 144/2020 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Усклађени динарски износи из Тарифе покрајинских административних такси, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 59/2020 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2020. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

 1. АЛО 

 2. БЛИЦ 

 3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

 4. ВРЕМЕ 

 5. ДАНАС 

 6. ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА 

 6. ИНФОРМЕР 

 7. КУРИР 

 8. НЕДЕЉНИК 

 9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

12. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

                                   СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                    СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

 

1. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

2. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 

3. PC PRESS 

4. 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 САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 

СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
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ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дигитална библиотека Управе за заједничке послове републичких 

органа 

 

 
 У овом и наредним бројевима Информативног билтена, корисницима ћемо 

ставити на увид све наслове које је библиотека Управе дигитализовала и којима могу 

приступити на нашем сајту: https://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 

 

 

Извод из СТРАТЕГИЈЕ  РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ („Сл. гласник РС“,  бр. 51/2010): 

 

 

 

3.4. Дигитални садржаји 

 

Културно добро је опште јавно добро и потребно је обезбедити слободан и 

једноставан приступ што већем делу садржаја.  За језике и културе са малом 

популацијом од изузетног значаја је да што већи део културног блага буде слободно 

доступан, што се посебно односи на културна, уметничка и друга дела којима је истекао 

рок важности ауторских права. На тај начин се повећава видљивост и интересовање 

најшире јавности за културна и научна дела што доводи до подизања општег културног 

нивоа и видљивости културе на глобалном нивоу. 

 

Институције које располажу и управљају културним богатствима у свом раду 

требало би да користе нове, али већ проверене моделе отварања садржаја који 

доприносе увођењу иновативне праксе у свакодневном  пословању и пруже свим 

грађанима услуге сређивања и презентовања садржаја који им  је дат на управљање. 

 

Имајући у виду и међународна и домаћа  искуства, треба успоставити сарадњу 

културних и научно-истраживачких институција  у областима истраживања, иновација 

и развоја нових решења за дигитализацију наслеђа, као  и одговарајућу међуресорну 

координацију. Та сарадња се нарочито односи на проучавање,  развој, прилагођавање и 

примену стандарда за дигитализацију и обраду, изградњу система  заштите 

дигитализованог садржаја и његово дуготрајно чување укључујући решавање  проблема 

миграције приликом појаве нових технологија, стандарда и физичких носилаца  

дигиталних информација. 

 

Стварањем предуслова за развој програма  дигитализације културног историјског 

наслеђа стварају се услови за развој дигиталних  библиотека, електронског архива и 

портала о културном наслеђу Републике Србије. 

 

Главни приоритет је да се информације о објектима  од историјског, научног, 

уметничког, технолошког, социјалног и других садржаја дигитализују  и учине 

доступним јавности путем интернета. 

 

 

 

 



 

1867. година 

 
Протоколи редовне Народне скупштине држане о миoљудне 1867. године у 
Крагујевцу 
 
 

1868. година 
 
Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији од почетка до краја 1868. 
године, књига XXI 
 
 

1869. година 
 
Устав Књажества Србије проглашен на Петров-дан на Великој народној 
скупштини држаној у Крагујевцу о Духовима 1869. године 
 
Правила по којима се има управљати у болници Казнителног завода у Београду, 
1869. 
 
Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији од почетка до краја 1869. 
године, књига XXII 
 
Српска библијографија за новију књижевност 1741–1867. (саставио Стојан 
Новаковић), 1869. 
 
 

1870. година 
 
Зборник закона и уредба издани у Књажеству Србији од почетка до краја 1870. 
године, књига XXIII 
 
Законик Стефана Душана, цара српског (1349. и 1354), издао и објаснио Стојан 
Новаковић, 1870. 
 
Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1870. године. 
 
Протоколи Велике Народне скупштине држане 10. јунија 1869. године у 
Крагујевцу, 1870. 
 
Царски казнени законик (копија хатихумајуна, превели с турскога оригинала 
Хусеин ефендија Карабеговић и Никола ефендија Краљевић, Сарајево), 1870 
 
Димитрије Радовић: Теорија казненог поступка, с погледом на Законик о 
поступку судском у крив. делима, за Књажество Србију, од 10. априла 1865. 
године, 1870. 
 
Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, 
свезка 1, 1870. 
 



Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, 
свезка 2, 1870. 
 
Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, 
свезка 3, 1870. 
 
Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, 
свезка 4, 1870. 
 
 

1871. година 
 
Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији за 1871. годину, књига 
XXIV 
 
 Закон о пороти за Књажество Србију, 1871. 
 
Закон о окружним штедионицама, 1871. 
 
Измене и допуне у Закону о правозаступницима, 1871. 
 

1871. година 
 
Ubicini: Constitution de la Principaute de Serbie, 1871. 
 

Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1871. године 
 

 

 

1872. година 
 
Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији за 1872. годину, књига 
XXV 
 
Речник свију вароши, варошица, села и засеока у Србији са 9 спискова и 
таблица, 1872. 
 
А. Токвиљ: О демократији у Америци, 1872. 
 
Протоколи Народне скупштине, држане у Крагујевцу 1872. године 
 
 

 

1873. година 
 
Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији у 1873/4 години, књига 
XXVI 
 
Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1873. године 
 
Грађански законик за Књажество Србију обнародован на Благовести 25. марта 
1844. године, 1873. 
 



 
1874. година 

 
Протоколи ванредне Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1874. 
године 
 
 

1875. година 
 
Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији у години 1875, књига 
XXVII 
 
Стенографске белешке о седницама Народне скупштине држане у Београду 
1874/5. године, I 
 
Стенографске белешке о седницама Народне скупштине држане у Београду 
1874/5. године, II 
 
М. Ђ. Милићевић: Чупићи Стојан и Никола, 1875. 
 
 
 

1876. година 
 
А. Мајков: Историја српскога народа, 1876. 
 
М. Ђ. Милићевић: Кнежевина Србија, 1876. 
 
Џон Стјуарт Мил: О представничкој влади, 1876. 
 
Протоколи Народне скупштине, држане у Крагујевцу и Београду 1875/6. године, 
1876. 
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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. Јеврем Герасимовић: Старо српско право, Београд, 1925. 
  
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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1. ХРОНОЛОГИЈА УМЕТНОСТИ: ХРОНОЛОГИЈА ЗАПАДНЕ КУЛТУРЕ ОД 

ПРЕИСТОРИЈЕ ДО ДАНАС 

Приредио Ијан Зачек  

Београд: Лагуна, 2018. 
  

2. ФИЛОЗОФИЈА: САЖЕТИ ПРИРУЧНИК 

Едвард Крејг 

Београд: Лагуна, 2019. 
  

3. ГЕН: ИНТИМНА ИСТОРИЈА 

Сидарта Мукарџи 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

4. МЕМОАРИ КРАЉА МИЛАНА 

Милан Обреновић, српски краљ 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

5. ДЕЦА ВРЕМЕНА 

Адријан Чајковски 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

6. ДЕЧАК ИЗ АМЕРИКЕ 

Ендру Тејлор 

Београд: Лагуна, 2008. 

  

7. ДЕСЕТИ ДЕЦЕМБАР 

Џорџ Сондерс 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

8. ДАНИ КУГЕ 

Едмундо Пас Солдан 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

9. ДИГИТАЛНИ УГЉЕНИК 

Ричард Морган 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

10. ДИВЉЕ ГУСКЕ 

Јулијана Адамовић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

11. ДОБРА ИЛИ ЗЛА 

Али Ланд 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

12. ДРУГИ АЈНШТАЈН 

Мари Бенедикт 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

13. ДУГУЈЕМ ТИ 

Софи Кинсела 

Београд: Лагуна, 2019. 

  



14. ДУХ ПОБУНЕ 

Лука Мичета 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

15. ФАБРИКА ЛУТАКА 

Елизабет Мекнил 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

16. FBI ПРИНЦИП: ТАКТИКЕ ПРЕГОВАРАЊА ЗА ДОБИТНИКЕ 

Торстен Хофман 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

17. ФЕЛИКС 

Владимир Кецмановић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

18. ФОРЕНЗИКА ИТАКЕ: ИЗАБРАНЕ И НОВЕ ПРИЧЕ 

Вуле Журић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

19. ГВОЗДЕНИ ОБЛАЦИ: НОВЕ ХРОНИКЕ ЈЕВРЕМА УТВИЋА,  

РАСПОПА И ИСТРАЖИТЕЉА 

Бранислав Јанковић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

20. ХАРФА ЗА ЕЛИ 

Хејзел Прајор 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

21. ХЕЈ, НИСАМ ТИ ТО ПРИЧАЛА 

Момо Капор 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

22. ХИПОКРАТОВА ДЕЦА 

Младен Стевановић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

23. ХРАБРОСТ 

Клара Усон 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

24. ИСТОРИЈА НАСИЉА 

Едгар Луј 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

25. ИЗАБРАНА ДЕЛА 

Зуко Џумхур 

Сарајево: Buybook, 2018. 

  

26. ИЗМЕЂУ КРАЈНОСТИ 

Иван Ивачковић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  



27. ЈЕДНА НИТ 

Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

28. ЈЕДНА ОД НАС: ПРИЧА О НОРВЕШКОЈ 

Осне Гулдал Сејерштад 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

29. КАЖЕ ОН, КАЖЕ ОНА 

Ерин Кели 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

30. КЉУЧ БЕСМРТНОСТИ 

Хари Слипичевић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

31. КРАЈ САМОЋЕ 

Бенедикт Велс 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

32. ЛЕГЕНДА О САМОУБИСТВУ 

Дејвид Ван 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

33. ЉУДСКИ АПАРАТ 

Марко Бранковић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

34. МАНАСТИР 

Миломир Ђукановић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

35. МЕХАНЕ И КАФАНЕ СТАРОГ БЕОГРАДА 

Видоје Голубовић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

36. МИЛЕНА ДРАВИЋ: ВИШЕ ОД УМЕТНОСТИ 

Приредила Татјана Њежић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

37. МИНХЕН 

Роберт Херис 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

38. MUNDO LIBRE 

Марко Крстић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

39. НАДАЈМО СЕ НАЈБОЉЕМ 

Каролина Сетервал 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

  



40. НЕСТВАРНО, А СТВАРНО 

Живојин Петровић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

41. НЕТИПИЧАН ТИП 

Том Хенкс 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

42. НИШТА ЛАКШЕ ОД УМИРАЊА 

Елведин Незировић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

43. НОВИ ПУТЕВИ СВИЛЕ: САДАШЊОСТ  

И БУДУЋНОСТ СВЕТА 

Питер Франкопан 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

44. НОВИ СВЕТ ИЛИ У АМЕРИЦИ ГОДИНУ ДАНА 

Јелена Ј. Димитријевић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

45. НОЖ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

46. ОБЛИК ВОДЕ 

Гиљермо дел Торо 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

47. ОДАБРАНЕ ДРАМЕ 

Бертолт Брехт 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

48. ОДАЈА СЕЋАЊА 

Холи Кејв 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

49. ОДЈЕК ПРОШЛОСТИ 

Лука Мичета 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

50. #ОТЕТА 

Тони Парсонс 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

51. ОЖИЉАК 

Хуан Гомес-Хурадо 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

52. ПИЛОТ ТРАМВАЈА 

Јовица Аћин 

Београд: Лагуна, 2019. 

  



53. ПЛЕС ОКО СУНЦА: АУТОБИОГРАФИЈА 

Ведрана Рудан 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

54. ПОЧЕТАК БУНЕ ПРОТИВ ДАХИЈА 

Светислав Басара 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

55. ПЕРТЛЕ 

Доменико Старноне 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

56. ПЛЕТЕНИЦА 

Летисја Коломбани 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

57. ПОНОВО ЗАЈЕДНО 

Леви Марк 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Erik Hobsbaum: DOBA CARSTVA: 1875–1914 / Beograd: Arhipelag, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/doba-carstva-1875-1914/ 

 

Kapitalna istoriografska studija Erika Hobsbauma Doba carstva: 1875–1914. jedno je od 

ključnih istoriografskih dela modernih vremena. 

Ova velika sinteza, pisana uzbudljivo i zanosno, u jedinstvu obilja činjenica i lucidnih 

interpretacija, predstavlja istoriju Evrope i sveta u doba velikih imperija poslednjih decenija 

XIX i prvih decenija XX veka. 

Hobsbaum briljantno slika jednu epohu, njenu politiku i društvo, ekonomiju i kulturu, u 

godinama i decenijama pre nego što će jedna moćna civilizacija zaplivati u užasima Prvog 

svetskog rata i tako postati „jučerašnji svet”. 

Slika tog „jučerašnjeg sveta” u rukama vrhunskog istoričara kao što je Hobsbaum postaje 

dragoceno svedočanstvo za današnje vreme i za sva vremena. 

 

 

 

2. Nikola Moravčević: ALBION, ALBION: A historical novel / Beograd: Arhipelag, 2009. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/albion-albion/ 

 

– Prvo izdanje romana Albion, Albion Nikole Moravčevića na engleskom jeziku. 

– Nagrada „Rastko Petrović“. 

 

Istorijski roman Nikole Moravčevića Albion, Albion predstavlja uzbudljivu povest o Srbiji i 

Jugoslaviji u vreme Drugog svetskog rata. 

Poznat kao vrhunski pisac istorijskih romana, Moravčević je u romanu Albion, Albion, 

zasnovanom na višegodišnjem i pomnom istraživanju istorijske građe i arhiva, na sugestivan 

način predočio istoriju bez maski, sa svim primerima uzbudljivih događaja i surovih epizoda, 

ličnih tragedija i političkih odluka koje se prelamaju u životima običnog sveta. 

U ovom romanu Moravčević pred čitaoce izvodi čitavu galeriju poznatih istorijskih ličnosti 

(Čerčil i Idn, kralj Petar, Slobodan Jovanović, Draža Mihailović, Tito i Šubašić), ali i 

mnogobrojne junake koji su uverljivost stekli zahvaljujući piščevoj imaginaciji. 

Velika priča o istorijskoj drami Drugog svetskog rata na našim prostorima i o političkim 

procesima skrivenim iza buke i besa istorije. 

  

 

 

 



3. Radivoj Šajtinac: SUVA IGLA: Iskazi nakon uboda / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 

2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4652 

 

Grebe, nežno i pažljivo, Radivoj Šajtinac, suvom iglom po bakarnoj ploči: prvo siluete, zatim 

sve oštrije profile svojih, sasvim svakodnevnih likova, senčeći ih blagom ironijom i 

banatskom, ravničarskom setom. Periferijska prizemljuša od naboja, vlažnih zidova, s baštom, 

„u kojoj se ni biljkama ništa ne događa”, frizerski salon, studentska soba u Berlinu – 

mizansceni su večne priče o malim životima s velikim, neispunjenim željama, za koje je 

„dnevno drevno”. 

Šajtinac u svom, novom, porodičnom romanu piše kako je uklanjanje ustranu pred pritiskom 

neizdrživo jednoličnog, besciljnog bitisanja, podjednako moguće, s istim izgledima da bude 

uzaludno, i u furnirani orman, u koji se od sveta povukao jedan od njegovih likova, kao i u 

pisanje pesama, popravak trulog oluka, razgovore o stvarima koje se ponavljaju.  

Plete, tako, Radivoj Šajtinac paukovu mrežu neprimetne, neumitne prolaznosti, sažete u 

formuli kojom su počinjale bezbrojne, već izbledele stare priče: Bili baba i deda i živeli do 

kraja života... Ma koliko ovaj skrajnuti mikrokosmos na prvi pogled izgledao banalan, poznat, 

njega Šajtinac, veštinom izbrušenom i pokazanom u prethodnim knjigama, pretvara u toplo 

pripovedanje o svim našim, naherenim, potkopanim i neprimetnim egzistencijama, načetim 

vremenom koje im nije sklono, kome se, ipak, gerilski žilavo odupiru njegovi likovi. 

 

Milan Ristović 

 

 

4. Filip Čolović: RAZBRAJALICA ZA ANDREASA SAMA / Beograd: Geopoetika 

izdavaštvo, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4598 

Dva vremenska toka ovog romana sa više ukrštenih ličnosti no što su to Andreas Sam i njegov 

književni tvorac, čine zapravo lavirint sastavljen iz faktografije i fikcije: nesumnjivi i sumnjivi 

dokumenti isprepletani su sa izmišljenim verzijama (ne)poznatog. Dvostruka prošlost (istog 

junaka i ove i Piščevih knjiga) sastoji se od sećanja, fotografija, kadrova filma i života. 

Ovo je igra citatnosti: domišljenih i skrivenih citata, asocijativnosti, produbljene i produžene 

ideje Piščevog ciklusa o detinjstvu i porodici (Rani jadi, Bašta, pepeo i Peščanik) u kojoj je 

Andreas Sam Piščev lik – dečak, Pisac – sam, ali i njegov drug – vršnjak. On lebdi između 

svih ovih sopstvenih verzija i, u zbiru, dovodi čitaoca do Grobnice za Borisa Davidoviča kao 

uzroka za Piščevu građu Časa anatomije, tog udžbenika za moral i intelektualnu čistotu. 

Smrt u Piščevom delu ima nastavak i u Čolovićevom: ovde je u obličju devojke koja ga, kao 

Bergmanova simbol-slika Smrti, vodi do novosadskog stratišta i zapravo do Enciklopedije 

mrtvih.  



Autor ovog romana koristi fizičke i duhovne seobe kao čin potrage za identitetom i njegovim 

istovremenim brisanjem: bilo nasilno, od Drugog, ili voljno ka gubljenju nacionalnog. 

Razbrajalica za Andreasa Sama je svakako ozbiljna dečja igra, ali i igra odraslih sa 

neizvesnim krajem (izvesna je samo smrt). Ona je omaž i knjiga-orden dodeljen D. K.-u  u 30. 

godini Piščevog produženog života. 

Vladislav Bajac 

 

 

5. Irena Ristić: OGLEDI O DRUGARSTVU I POSEDOVANJU: Male proze / Beograd: 

Geopoetika izdavaštvo, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4548 

 

– Vodič kroz albume Azre i Džonija Štulića. 

 

Sve struke Irene Ristić (psihologija, režija, umetnost… i još poneka) spojile su se u ovim 

Ogledima u jednu – posmatranje. Drug/ovi i poneka drugarica iz knjige istovremeno su jedan 

određeni a imaginarni drug, kao i više njih različitih – bilo pojedinačnih, bilo u zbiru. Drug 

kao prijatelj, ali i kao predmet/objekat ljubavi i analize. 

Percepcija obuhvata širok raspon zapažanja: od mikrodetalja do krupnih društvenih pojava 

(postideološkog doba, recimo), od duhovitosti običnih situacija do ironiziranja urbane 

modernosti. Ovi prozni medaljoni čistih rečenica, oslobođeni svih viškova do mere 

nagoveštenog ili samo naslućenog, privid su hladnog posmatranja; naprotiv, u tom odmaku 

ima začuđujuće količine intimnosti kao znaka poverenja prema drugu, čitaocu, pisanju. 

Autorkini Ogledi su kao direktni prenosi u kojima se sve vidi i čuje, a još je i zapisano, za 

svaki slučaj, da bude sveobuhvatno. Jedna veoma emotivna i pametna knjiga. Multimedijalno 

režirana. 

Vladislav Bajac 

 

… subverzivni povratak eseja u pripovedanje i još subverzivniji prepad literarnog na ogled. Na 

malom prostoru će nastupiti aktivistički intimizam, umorni entuzijazam, realistički utopizam, 

zrela infantilnost, materijalistička emotivnost, revolucionarni poklič protiv terora 

neprikosnovene narativnosti po svaku cenu i, pre i posle svega, melanholična čežnja „da čovek 

čoveku bude drug”, ako ne u životu, jer to bi bilo ono nužno zahtevanje nemogućeg, onda 

makar u tekstu. Jer ovaj tekst jeste dokaz da je bar u tom minijaturnom i marginalizovanom, a 

opet neograničenom polju slobode sve još moguće, pa i Irena Ristić. 

Bojan Babić, pisac i drug 

 

 

 

 



6. Mansura Izudin: PRIVIĐENJA IZ SENKE: Roman / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 

2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4654 

 

Radnja ovog neobičnog romana počinje i završava se na klupi ispred Kafkinog muzeja u 

Pragu, gde se slučajno upoznaju Kamelija Magdi, književnica iz Kaira, i Adam Kostaki, 

književnik iz Sijetla. Kao što to ponekad biva među strancima, možda zato što pomisle da se 

nikada više neće sresti, njih dvoje, van sopstvenih očekivanja, odmah razmenjuju neke vrlo 

lične tajne, sećanja na bolne trenutke odrastanja, nesrećan i nesređen privatni život, kojih ne 

mogu da se oslobode i koji su uticali na njihovo formiranje, kao i na odluku da se posvete 

pisanju, kao jedinom načinu da se izraze. Tu je i niz isprepletanih likova, kojima je zajedničko 

preispitivanje ličnih i porodičnih, to jest nasleđenih životnih gubitaka, strahova, neuspeha i 

nesigurnosti, ali i koji se često bave pitanjima umetničkog stvaralaštva i izražavanja jezikom, 

slikom, muzikom.  

Virtuozno intertekstualno tkanje i struktura romana koja izlazi iz okvira tradicionalne 

romaneskne forme, čini da je nemoguće odrediti kome tačno pripada pripovedački glas i ko 

tačno o kome piše. Može se reći da je roman Priviđenja iz senke posvećen 

književnoumetničkom stvaralaštvu, njegovoj moći, tome šta ga sve pokreće, čemu teži, na 

čemu se zasniva, kako se gradi i šta predstavlja za književnike, ali i za nas, čitaoce.  

Mansura Izudin se od početka do kraja Priviđenja iz senke s lakoćom poigrava slikama, 

predstavama, likovima i jezikom, dok preispituje našu percepciju stvarnosti, darujući nam 

roman neobičnog ustrojstva i kova posvećen ljudskom postojanju, njegovoj istovremenoj 

krhkosti i snazi. 

 

Dr Dragana Đorđević 

 

 

  7. Daniel Galera: BRADA NATOPLJENA KRVLJU / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 

2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4655 

 

Posle iznenadne očeve smrti, junak ovog romana pokušava da iznova započne život u 

Garopabi, primorskom gradiću na jugu Brazila. Tu, u potpuno novim okolnostima, s novim 

poznanstvima i iz drugačije perspektive, on ima vremena da se suoči sa svojom i porodičnom 

prošlošću. 

U ovom romanu koji je 2013. osvojio nagradu države Sao Paulo kao knjiga godine, i koji je 

preveden na dvadesetak jezika, Daniel Galera iz stranice u stranicu nezaustavljivim 

pripovedačkim ritmom mami čitaoca da ga prati na lutanjima glavnog junaka koji, uprkos 

zaveri ćutanja i animozitetu meštana, pokušava da otkrije šta se zaista desilo njegovom dedi, 

koji je u tom malom gradu misteriozno izgubio život krajem šezdesetih godina 20. veka. Među 



neočekivanim emotivnim vezama i putovanjima, on otkriva mnogo više nego što je mogao i da 

zamisli – ne samo o dedi već i o sebi samom.  

Opisujući palanački mentalitet primorskog mesta koje još nije našlo svoje mesto u novom 

veku, autor donosi razmišljanja i nedoumice mladog čoveka koji pokušava da shvati svoju 

ulogu u svetu, da sebi objasni ko je on, ko su drugi, da li se može voleti, da li se može praštati 

i da li praštanje ičemu služi. 

U ovom romanu koji se teško ispušta iz ruku, naš čitalac ima priliku i da se upozna s delom 

Brazila koji se ne uklapa u našu uobičajenu sliku o toj zemlji i koji je egzotičan čak i velikom 

broju Brazilaca. 

„Brada natopljena krvlju je knjiga koja ostavlja dubok utisak, a Daniel Galera je pisac 

dostojan divljenja – ozbiljan, robustan, staložen. A i roman je upravo takav, od prve stranice: 

kao kad neko izlazi iz kuće znajući tačno kuda je krenuo. Stupa čvrsto, ali ne ubrzava korak.” 

Gonsalo M. Tavareš 

 

„Pročitao sam s velikim zadovoljstvom, privučen iskrenim i tragičnim pričama. Posebno mi je 

prijao melodični ton proze i način na koji dijalozi – precizni i brzi – uspostavljaju ravnotežu sa 

opisom radnje. Na čitaočevu sreću, zastrašujući naslov romana služi samo kao ram za liričan i 

sentimentalan roman.” 

Rikardo Pilja 

 

 

 

8. A Čeng: TRI KRALJA / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=4653 

 

Kada je 1984. godine, pod književnim imenom A Čeng, objavio prvo Kralja šaha, a naredne 

godine i Kralja drveća i Kralja dece, pisac i slikar Džung Ačeng uzdrmao je kinesku literarnu 

scenu koja je nekoliko godina ranije, posle književnog zatišja za vreme Kulturne revolucije, 

već počela da se budi.  

Iskustva koja je stekao živeći u zabačenim krajevima Kine kao učesnik Maovog društvenog 

eksperimenta slanja omladine iz gradskih sredina u ruralne krajeve, poslužila su A Čengu kao 

tematska okosnica književne trilogije o tri „kralja”. On zadire u tri važna aspekta kineske 

tradicionalne kulture (potreba za duhovnim razvojem, značaj obrazovanja i harmonija između 

prirode i čoveka), a ove tri novele povezuje gotovo potpuno odsustvo opisa zlostavljanja za 

vreme Kulturne revolucije, svojstvenih mnogim proznim delima postmaoističke književnosti. 

Bilo da je reč o gladi, sveopštoj nemaštini, nedostatku duhovne hrane, tuzi zbog rastanka s 

porodicom, ili teškom i napornom radu, ti aspekti revolucionarne svakodnevice samo su 

skicirani u pozadini ovih priča, a u prvi plan stavljeni su prizori koji opisuju ličnu borbu 

mladih ljudi koji, u vrtlogu burnih istorijskih dešavanja, na različite načine pokušavaju da 

savladaju životne nedaće.  



A Čeng, dakle, ne piše ogorčeno, već naglašava međusobnu privrženost, odanost i uzajamnu 

brigu svojih likova. Njegovi junaci hvataju se ukoštac s teškim životom tako što zadovoljstvo 

traže u malim stvarima. U svojoj prozi, autor slavi život i radosti života čije je ishodište u 

druženju, jednostavnim, iskrenim ljudskim odnosima i zajedničkom smehu. 

 

Dr Mirjana Pavlović, Iz Pogovora 

 

 

 

9. Hubertus Fon Šonebek: ŠKOLA SA LJUDSKIM LICEM / Novi Sad; Sremski Karlovci: 

Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/120483_skola_sa_ljudskim_licem_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Postojali su, postoje i danas, različiti projekti i pokušaji da se ispostave humaniji ljudski 

odnosi u globalnom društvu i/ili njegovim segmentima. Ako posmatramo život, uverićemo se 

da je uspostavljanje normalnog i moralnog poretka u svetu složen i težak poduhvat. Tako je i u 

školi. Javljali su se u 20. veku reformatorski pokušaji i u obrazovanju, sa manje radikalnim 

humanističkim ciljevima i načelima od Šonebekovih (Samerhil, Montesori, Valdorf). 

Ovu knjigu ne treba čitati u žurbi, prelistavajući je. Kako bismo shvatili motive i životnu 

filozofiju autora, treba za čitanje da odvojimo vreme, treba joj pristupiti gotovo sa 

strahopoštovanjem i radoznalošću, da nas obuzmu i nadahnu autorove ideje i nastojanja i da 

poželimo da živimo sa decom na isti ili sličan način. 

Ako se osvrnemo unaokolo primetićemo porodice i škole čiji roditelji i nastavnici istrajavaju 

na oživotvorenju pravih vrednosti i ideala – one deluju kao humane oaze u haotičnom i 

surovom svetu. U sličnom položaju može se naći škola sa ljudskim licem. 

Nezavisno od brojnih prepreka i odsustva sistematske društvene podrške, svaki nastavnik i 

roditelj može da unapređuje i humanizuje ono što ima presudni razvojni značaj – kvalitet 

odnosa sa decom. Drugarstvo i prijateljstvo iz škole se rado i najduže pamti, duže od računskih 

operacija ili gramatike, i više utiče na ishod u obrazovanju. 

Novi, ravnopravni, drugarski odnosi sa decom predstavljaju okosnicu Šonebekove vizije škole 

sa ljudskim licem. Shvatićemo važnost novih odnosa, novog života sa decom kada pokušamo 

da ih realizujemo. Živeći smisleno i autentično sa decom, roditeljima i nastavnicima, uopšte se 

ne javljaju problemi u vezi sa vaspitanjem. Aktivnosti i konflikti se poverenjem i dogovorom 

rešavaju. Takvom saznanju će posvedočiti oni roditelji i učitelji koji na taj način žive u školi 

i/ili porodici. Zna naš narod odavno: dogovor kuću gradi. 
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1. ГАЛА–ДАЛИ: РОМАН О СЛИКАРЕВОЈ МУЗИ 

Кармен Доминго 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

2. ИЗГНАНИЦИ 

Џејмс Џојс 

Београд: Albatros plus, 2009. 

 

   

3. ЛОВАЦ У ЖИТУ 

Џером Дејвид Селинџер 

Београд: Лом, 2010. 

 

   

4. РАТНО СВЕТЛО 

Мајкл Ондаче 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

5. СЕСТРА СИГМУНДА ФРОЈДА 

Гоце Смилевски 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

6. СОЛУНСКА 28: О ПРИЈАТЕЉСТВУ И ИЗДАЈИ: ДЕО 2. 

Неле Карајлић 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

7. СВЕ У СВЕМУ: ИЗАБРАНЕ И НОВЕ ПРИЧЕ 

Ивана Димић 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

8. ОСВАЈАЊЕ ЗАВИЧАЈА 

Синиша Ковачевић 

Београд: Vukotić media, 2019. 

 

   

9. У ИМЕ НАРОДА: ЗАПИСИ СА БЛОГА СУДИЈЕ МАЈИЋА 

Миодраг Мајић 

Суботица: Lyceum iuris, 2019. 

 

   

10.  РАТНИЦИ ЦРНЕ РУКЕ: БЕСМРТНА ПРЕТХОДНИЦА 

Синиша Павловић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2018. 

 

 


