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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 140.000 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:  
 
 Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 
 Управа за заједничке послове републичких органа 
Немањина бр. 22–26 
Београд 
 

 

Телефон: 3616-296; 363-1620; 363-1104; 3613-734/лок. 1620 и 1104   
biblioteka@uzzpro.gov.rs  
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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 Либан, Емира Елфића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 112/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Вишенационалној Држави Боливији, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Бразилији, Вељка Лазића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 112/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Вишенационалној Држави Боливији, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Буенос Ајресу, Зорана Вујића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 112/2022 
 
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 116/2022 
  
Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредба члана 281. став 3. Закона о 
прекршајима (Службени гласник РС, бр. 65/13) није у сагласности са Уставом и 
потврђеним међународним уговором, Службени гласник Републике Србије бр. 
112/2022 
 
Одлука о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за 
чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 
2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о отварању Конзулата Републике Србије у Мубаиу, 
Република Индија, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2022 
 
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике 
Бурунди, носиоце дипломатских и службених пасоша, Службени гласник 
Републике Србије бр. 115/2022 
 
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за 
чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 
2022. године, путем електорске скупштине, Службени гласник Републике 
Србије бр. 115/2022 
 
 



 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању бирачких места за 
гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних 
мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 115/2022 
 
Одлука о избору Владе, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 119/2022 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању бирачких места за 
гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних 
мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 119/2022 
 
Одлука о оснивању Координационог тела за родну равноправност, Службени 
гласник Републике Србије бр. 121/2022 
 
Упутство о измени и допунама Упутства за израду и спровођење плана 
интегритета, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2022 
 
Упутство за израду и спровођење плана интегритета (пречишћен текст), 
Службени гласник Републике Србије бр. 119/2022 
 
Решење о закључењу Посебног бирачког списка националних мањина, 
Службени гласник Републике Србије бр. 120/2022 
 
Акциони план за период 2022–2023. године за спровођење Стратегије 
превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 112/2022 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о изменама Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба, Службени 
гласник Републике Србије бр. 111/2022 
 
Уредба о расподели страних дозвола за међународни превоз терета, Службени 
гласник Републике Србије бр. 111/2022 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за 
реализацију пројекта „Српско-кинески индустријски парк Михајло Пупин”, 
Службени гласник Републике Србије бр. 112/2022 



 
Уредба о мрежним правилима која се односе на прорачун и расподелу 
капацитета за транспорт природног гаса, Службени гласник Републике Србије 
бр. 112/2022 
 
Уредба о мрежним правилима о хармонизованим тарифама за транспорт 
природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2022 
 
Уредба о мрежним правилима за поступке за управљање загушењима и 
објављивању података и техничких информација за приступ систему за 
транспорт природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина 
акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања 
акредитације пре истека рока на који је издата, Службени гласник Републике 
Србије бр. 113/2022 
 
Уредба о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2023. 
годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. 
године јавних предузећа и других облика организовања који обављају 
делатност од општег интереса, Службени гласник Републике Србије бр. 
115/2022 
 
Уредба о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних 
резерви и условима за издавање у закуп непокретности, Службени гласник 
Републике Србије бр. 115/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних 
намирница, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о обележавању (маркирању) деривата 
нафте, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2022 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног 
парка „Ђердап”, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2022  
 
Уредба о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних 
намирница, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2022 
 
Уредба о изменама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, 
Службени гласник Републике Србије бр. 121/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена пелета, Службени гласник 
Републике Србије бр. 121/2022 
  
 
 



 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног 
новца које се купују и продају на девизном тржишту, Службени гласник 
Републике Србије бр. 111/2022 
 
Одлука о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања 
кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане 
пољопривредне производње, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2022 
 
Одлука о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу адекватног 
управљања кредитним ризиком у портфолију пласмана по основу лизинга 
пољопривредних машина и опреме у условима отежане пољопривредне 
производње, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 
Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике 
Србије бр. 111/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о поступању с новцем за који постоји сумња да је 
фалсификован, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2022 
 
Одлука о посредницима друштва за управљање добровољним пензијским 
фондом и издавању дозволе за обављање услуга пружања информација о том 
фонду, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2022 
  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању токовима готовине, 
Службени гласник Републике Србије бр. 111/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, Службени 
гласник Републике Србије бр. 113/2022 
 
Одлука о замени пољопривредног земљишта у државној својини, Службени 
гласник Републике Србије бр. 113/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза и изношења природног гаса, Службени 
гласник Републике Србије бр. 114/2022 
 
Одлука о начину обављања платног промета преко новчаног рачуна правног 
лица које обавља послове клиринга и салдирања финансијских инструмената, 
Службени гласник Републике Србије бр. 114/2022 
 
Одлука о допуни Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног 
гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза млека и производа од млека, Службени 
гласник Републике Србије бр. 121/2022 
 



 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног 
гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза одређених дрвних 
сортимената од битне важности за Републику Србију, Службени гласник 
Републике Србије бр. 121/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате 
нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 121/2022 
 
Правилник о захтевима еко-дизајна за расхладне уређаје, Службени гласник 
Републике Србије бр. 111/2022 
 
Правилник о захтевима еко-дизајна за електронске екране, Службени гласник 
Републике Србије бр. 111/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда, Службени гласник 
Републике Србије бр. 111/2022 
 
Правилник о начину поступања са предметима од драгоцених метала у оквиру 
надзора, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2022 
 
Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од 
драгоцених метала, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање 
ваздушног саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2022 
 
Правилник о усклађивању висине накнада за пружање услуга из надлежности 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, 
Службени гласник Републике Србије бр. 112/2022 
 
Правилник о измени Правилника о звањима, условима за стицање звања и 
овлашћењима чланова посаде бродова трговачке морнарице, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2022 
 
Правилник о измени Правилника о условима које морају да испуњавају лица за 
управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и 
начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину 
издавања и трајања дозволе за управљање, Службени гласник Републике Србије 
бр. 113/2022 
 
 
 



 
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 
пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 113/2022 
 
Правилник о измени Правилника о размени докумената и поднесака током 
спровођења поступака у вези са енергетском дозволом, лиценцом за обављање 
енергетске делатности и сагласношћу за складиштење и снабдевање за 
сопствене потребе, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2022 
 
Правилник о методолошком оквиру одређивања техничке изводљивости и 
трошковној оправданости уградње уређаја за мерење предате топлотне енергије 
деловима зграде и делитеља топлоте на сваком грејном телу у зградама које су 
прикључене на систем даљинског грејања, Службени гласник Републике Србије 
бр. 117/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних 
поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, Службени 
гласник Републике Србије бр. 117/2022 
 
Правилник о врстама биоцидних производа, Службени гласник Републике 
Србије бр. 119/2022 
 
Правилник о садржини основних информација о биоцидном производу и о 
активној супстанци у том биоцидном производу, Службени гласник Републике 
Србије бр. 119/2022 
 
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја, 
Службени гласник Републике Србије бр. 115/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о 
Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за територију Аутономне Покрајине Војводине у 2022. години, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2022 
 
 
Службени лист Града Београда 
 
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и 
руковођење јавним превозом путника у Београду, Службени лист Града 
Београда бр. 83/2022 
 
 
 



 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу 
и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, 
Службени лист Града Београда бр. 83/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Београда за 2022. годину, Службени 
лист Града Београда бр. 84/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова 
Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, 
односно градским општинама у 2022. години, Службени лист Града Београда 
бр. 84/2022 
 
Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији 
града Београда, Службени лист Града Београда бр. 84/2022 
  
Измене и допуне Плана места за постављање плутајућих објеката на водном 
земљишту на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 
84/2022 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредбе члана 80. ст. 3. и 4. Закона о 
социјалној заштити (Службени гласник РС, бр. 24/11), нису у сагласности са 
Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2022 
 
Правилник о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских 
здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу 
здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2022 
 
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за 
осигуранике који остварују право у септембру 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 112/2022 
 
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник 
Републике Србије бр. 115/2022 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради стратешке процене утицаја 
Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона 
на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2022 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2022 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 114/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник о додели студентских стипендија за школску 2022/2023. годину, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 43/2022 
 
Правилник о поступку за доделу Признања за научну изузетност 
истраживачима на територији АП Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 44/2022 
 
 
Службени лист Града Београда  
 
Одлука о манифестацијама од значаја за Град Београд, Службени лист Града 
Београда бр. 84/2022 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за септембар 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2022 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за август 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
117/2022 
 
 



 
 

2 
 
 
 
 
 
 

СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И 
ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 

2022. ГОДИНИ 



 
 
 

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. ЛЕГЕ АРТИС: прописи у пракси 
3. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 
4. НАША МЕСТА: часопис за локалну самоуправу 
5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 
6. ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ: часопис Института за новију историју 

Србије 
 

 
 
 

 
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, а део фонда дигитализован је и доступан на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 

 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 

 
1. Закон о постављању судија за ванпарнична (неспорна) дела, донет 25. 

октобра 1872. године у Крагујевцу  
 

2. Закон о судијама, донет 9. фебруара 1881. године у Београду 
 

3. Алекса С. Јовановић: Историјски развитак српске задруге, Београд, 
1896. 

 
 
 

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



 
1. ГРАД: ПСИХОБИОГРАФИЈА ЦАРА ДУШАНА 

Александар Мисојчић 
Београд: Zepter Book World, 2021. 

  
2. АЛТЕРНАТИВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ:  

ПРОШИРЕНО И ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ СА МАПАМА 
Предраг Марковић; Чедомир Антић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
3. У ТАЈНОЈ СЛУЖБИ МАРИЈЕ АНТОАНЕТЕ:  

СЛУЧАЈ ДИ БАРИЈЕВЕ 
Фредерик Ленорман 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
4. АХИЛОВА ПЕСМА 

Мадлин Милер 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
5. АПИСОВ АПОСТОЛ 

Славиша Павловић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
6. ПЕДЕСЕТ ИДЕЈА КОЈЕ БИ СТВАРНО ТРЕБАЛО ДА ЗНАТЕ: 

КЊИЖЕВНОСТ 
Џон Садерленд 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
7. АКО ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР: ДИЈАЛОГ О ПРАЗНИНИ 

Енес Халиловић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
8. АУСТРИЈАНКА 

Зоран Милекић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
9. БАЈКА НАД БАЈКАМА. ДВА ЦАРА 

Ненад Гајић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
10. БАЈКА НАД БАЈКАМА. СЕНКА У ТАМИ 

Ненад Гајић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
11. БАЛАДА ДЕКАДЕНТА 

Марко Браковић 
Београд: Лагуна, 2021. 



  
12. БЕЛЕШКЕ ЈЕДНЕ АНЕ: ХРОНИКА У ДВАДЕСЕТ ШЕСТ ГЛАВА 

Момо Капор 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
13. БЕЛЕЖНИЦА НЕИЗГОВОРЕНОГ 

Клер Пули 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
14. БОМБОНИ ОД МЕДА 

Милана Влаовић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
15. ЧАСОВНИЧАРЕВА КЋИ 

Кејт Мортон 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
16. ЧОВЕК ИЗ НЕХАТА 

Горан Гоцић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
17. ДА ЈЕ БОЉЕ, НЕ БИ ВАЉАЛО 

Бојан Љубеновић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
18. ДЕЈЗИ ЏОУНС И ШЕСТОРКА 

Тејлор Џенкинс Рид 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
19. ДИОРОВА ТАЈНА 

Наташа Лестер 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
20. ДИВА: МАРИЈА КАЛАС:  

НАЈВЕЋА ПЕВАЧИЦА СВОГ ДОБА И ЊЕНА ЉУБАВНА ДРАМА 
Мишел Марли 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
21. ДИВЉИ МЕД 

Сара Паборн 
Београд: Лагуна, 2020. 

  
22. ЂУРЂЕВИМ СТОПАМА 

Љиљана Шарац 
Београд: Лагуна, 2021. 
 

  



23. ЏЕНИС: ЊЕН ЖИВОТ И МУЗИКА 
Холи Џорџ-Ворен 
Београд: Лагуна, 2020. 

  
24. ЕЛИЗИНА ТАЈНА: АУШВИЦ: ПЛАЋЕНА ЉУБАВ 

Доминик В. Ретингер 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
25. ФИРЕНТИНСКИ ДУБЛЕТ: СФУМАТО 

Горан Скробоња; Иван Нешић 
Београд: Лагуна, 2020. 

  
26. ФИРЕНТИНСКИ ДУБЛЕТ: КЈАРОСКУРО 

Горан Скробоња; Иван Нешић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 
 
1. Олга Токарчук: БИЗАРНЕ ПРИЧЕ / Београд: Службени гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/0e903c14-41e9-4280-85bb-222bcd4b0379/БИЗАРНЕ-
ПРИЧЕ-.aspx 

 

Последње објављено дело добитнице Нобелове награде за 2018, збирка од 
десет приповедака, чији је заједнички именитељ фасцинација чудноватошћу 
која се обично доводи у везу с рубним просторима и лиминалним стањима. Као 
и у својим претходним књигама, Олга Токарчук нам поставља питања која нас 
избацују из комфора, подсећа нас на то да се свет човеку мигољи, измиче му, да 
све мање имамо контроле над својим постигнућима, да се у данашњим 
друштвима демократија неопазице претвара у диктатуру, и да су улоге које 
преузимамо на себе полуге социјалних конструката. Добро познате старе 
хришћанске идеје износи у новом руху, а реконституисану човекову везу с 
природом нуди у трансхуманистичкој визији драговољног оживотињавања. Ово 
нису само приче о клонирању, усамљености и немогућности да схватимо себе и 
свој положај у утврђеним друштвеним улогама; свака прича је по једна 
ишчашена визура која подстиче потребу да дамо свету некакав смисао у 
метафизичком устројству. Типично за све књиге Токарчук: доводи у питање 
аксиоме зато да би померене границе отварале изненађујуће видике, и да би 
потреба за превазилажењем ограничења прорадила као ментална нужда. Јер 
уметност и постоји зато да би провоцирала оно на шта се бојимо и да 
помислимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Регина Шер: БОГ СТАНУЈЕ У ВЕДИНГУ / Београд: Службени 
гласник, 2021. 

 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/eec44d48-3a00-4df5-902d-1fb22251ba05/-БОГ-СТАНУЈЕ-
У-ВЕДИНГУ.aspx 

 

Литерарни споменик једном времену од ауторке награђеног романа 
Боровица! 

У некадашњем црвеном Ведингу, сиромашном крају Берлина, у Утрехтер 
штрасе налази се оронула зграда. Током своје бурне историје била је уточиште 
многим губитницима, изопштенима, изданима и прогоњенима који су тражили 
своје парче среће. Сви ликови су судбински повезани. Лео, Јеврејин који се 
после седамдесет година враћа из Израела у Немачку, иако то никада није 
желео. Његова унука Нира, заљубљена у Амира, који је у Берлину отворио 
ресторан брзе хране у којем продаје фалафел. Лајла, Синткиња која уопште није 
знала да су ту некада живели њени преци, и најзад Гертруд, која је 1944. 
пронашла Леа и његовог друга Манфреда у њиховом скровишту на тавану, али 
их није издала. 

Приповедачки тон је веома упечатљив, садржајан и снажан, али никада 
није морализаторски, а поготово није патетичан. За читаоце без предрасуда ова 
књига је непроцењиви дар. 
 
 
 
3. Ђорђе Д. Сибиновић: ПЛАЧ МАЧКЕ БОЖИЈЕ: БАЈКА / Београд: 
Службени гласник, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/a503f62e-cf29-495b-ad83-a7dbaee1268a/ПЛАЧ-МАЧКЕ-
БОЖИЈЕ.aspx 

 

Црно није боја, већ одсуство светла. Живот није стање, већ вечито 
трагање. Лаж није вештина неговорења истине, већ одсуство смисла. Мрак 
биоскопских дворана није контраст неопходан за светле филмске слике, већ 
подсећање на наше личне таме. Они који мисле другачије или су наивни, или су 
кукавице. Колико год да је филм донео светлих слика у наше животе, толико 
нам је показао колико су нам таме блиске. Ово је књига о томе. О тмини која је 
требало да засветли на биоскопском платну, али је још јаче сијала у судбини 
другог човека, која је постала усуд писца и редитеља. О ожиљицима који остају 



када нас напусти неко драг, о оним резовима када нам није јасно да ли смо 
животни јунаци неке филмске роле или покушавамо да будемо филмски јунаци 
сопственог живота. Нема јасне границе, само нас бол подсећа да филм који је 
постао живот никада неће бити снимљен. 

Награда „Липље” за савремено стваралаштво на Међународном сајму 
књиге Бањалука 2021.  
 
 
 
4. Станислав Краков: КРИЛА / Београд: Службени гласник; Универзитетска 
библиотека „Светозар Марковић”, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/3f322f92-acd2-4e2a-a770-a8ed9828952d/КРИЛА.aspx 

 
Крила у наслову Краковљевог романа, поред опасности и брзине, јасан су 

фигуративни знак катарзичног узнесења и изненадне смрти главног јунака, али 
и осталих јунака. Јунаци овога романа су људи осуђени на смрт. Војник код 
Станислава Кракова често постаје пристојан аутомат. Ово је прича о страху, 
радости и смрти, која се сваког часа може изненадно појавити. Крила јесу 
архетипски знак модерног доба. Значење им је слобода, покрет, узнесење, узлет 
маште, жеђ за далеким и недокучивим просторима духа, односно покушај да се 
превазиђе људска спутаност, тачније везаност за земљу и да се из просечности 
уздигне мисао слободног човека. 
 
 
 
5. Станислав Краков: ЦРВЕНИ ПЈЕРО И ДРУГЕ ПРОЗЕ / Београд: 
Службени гласник; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/6f8117fc-e732-4861-b9ea-a1773886a31c/ЦРВЕНИ-ПЈЕРО-
И-ДРУГЕ-ПРОЗЕ.aspx 
 

„На жалост модерне српске приповедачке уметности Краковљеве новеле 
Црвени пјеро нису објављене у раним двадесетим годинама XX века, нити је то 
аутор учинио за свога живота. Наравно, у поратним годинама (после 1945. па 
надаље) у контексту српске књижевности та манифестација је била немогућа 
због пишчеве биографије: у току Другог светског рата био је један од 
најближих сарадника генерала Милана Недића на многим осетљивим задацима. 
Овдашње објављивање приповедачке целине Црвени пјеро сасвим сигурно 
зрачи својом изразитом модерношћу и ова необична књижевна чињеница 
сведочи нам о једном авангардном пројекту који је препуштен забораву, а био  



 
је утемељен на оновременим најмодернијим тенденцијама европске прозне 
уметности. 

Ово издање Краковљевих прича разликује се по структури књиге као 
целине: док су у првом издању приче поређане по хронолошком  принципу 
композиција овог издања организована је у неколико тематских сегмената који 
се у неким елементима додирују. Свему су додати текстови из сегмента …И 
друге прозе”. 

Гојко Тешић 
 
 
 
6. Станислав Краков: КРОЗ БУРУ / Београд: Службени гласник; 
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/0d9cc491-723d-4df3-af27-c6b7a54e723f/КРОЗ-БУРУ.aspx 
 

Романтичну и сентиментално-поучну историју о смислу и сврси хероизма 
и ратничког карактера, о моралној поуци у време великог расула и посрнућа 
који рат и опасност изазивају, Краков је поставио између одбране отаџбине и 
чулног уживања. И једно и друго, и борба и наслада, подстичу чула, али и једно 
и друго траже неки простор остварења који превазилази хоризонт узбуђења. 
Кроз буру зато хоће да обнови лик аутентичне љубави уместо олаке потраге за 
еротским задовољењем. Роман истиче смисао ратничког става у односу на 
позадински иморализам. Одговорност према отаџбини у рату је постављена 
изнад сваког личног разлога. То даје историјску димензију разлици у 
карактеризацији плотског и љубавног, страсти и романсе. Да нема сенке смрти 
и пропасти државе, прича би била сентиментална, овако је ствар обрнута: на 
подлози једног сентименталног подухвата види се шта значи фриволност, а шта 
су одговорност и част. 
 
 
 
7. Емануел Бов: АРМАН / Београд: Службени гласник, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/3226698f-64ec-4c67-87a4-7fe323a8cb78/АРМАН.aspx 

 
„Емануел Бов је један од ретких писаца у ком не видим ни позу ни задње 

мисли. Њему је успело да у писању сачува ведру невештост а да не изазове 



сажаљење, већ ону вишеслојну мисаону ганутост какву можемо да очекујемо 
само од великих писаца. Ето шта је за мене Бов: кришом велики писац.” 

Бојан Савић Остојић 

 

„Више од било кога другог, Емануел Бов има осећај за дирљиви детаљ.” 

Самјуел Бекет 

 
 
8. Мухарем Баздуљ: КАО И ЈУЧЕР / Београд: Службени гласник, 2020. 

 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/a15c7842-4f8c-425a-a738-68eaa7914874/КАО-И-ЈУЧЕР-
.aspx 
 

Текстови сабрани у новој књизи Мухарема Баздуља представљају још 
један доказ његовог публицистичког умећа. И на помне пратиоце ауторовог 
рада, који су барем неке од ових списа извесно имали прилику да прочитају, као 
и на оне друге, који су у Баздуљев опус слабије упућени, ова збирка, 
посматрана као целина, неће моћи да не остави утисак, понекад горак због тема 
које се обрађују, понекад пријатан због начина на који су те теме обрађене. Јер 
„као и јучер”, ничега новог нема под капом небеском, а као и сутра, све може да 
буде ново ако буде на нов начин посматрано. 
 
 
 
9. Мухарем Баздуљ: ТРАНЗИТ, КОМЕТА, ПОМРАЧЕЊЕ / Београд: 
Службени гласник, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/транзит-комета-помрачење 
 

„Четрнаест година након првог, сарајевско-загребачког издања, дванаест 
година иза првог српског, после превода на немачки (Transit. Komet. Eklipse, 
Seifert Verlag, Wien, 2011) и енглески (Transit Comet Eclipse, Dalkey Archive 
Press, Victoria, Texas, 2018), суптилна и лирски симболична прозна књига 
Мухарема Баздуља Транзит, Комета, Помрачење поново је пред српским 
читаоцима. На пола пута између новелистичког циклуса и романа, овај триптих 
у којем се преплићу историјска метафикција о путовању Руђера Бошковића по 
европском истоку, потресна и реалистична прича из савременог живота те 
постмодернистичка аутофикција о писању, с проласком времена потврђује се 



као дело трајне вредности. Баздуљ има храбрости да својим телескопом гледа 
даље него већина писаца.” 

Џесика Секуира 

 

„На Баздуљев интелектуални свет снажно утичу најбољи (западни) писци 
и филозофи, ова проза га приближава узорима који имају за циљ осветљавање 
европског мрака.” 

Френк Ридел 

 

„Понудивши три врло различите новеле, не повезавши их превише 
очигледно, но такође и не представљајући их као три засебне приче, Баздуљ је 
креирао интригантно и велико уметничко дело.” 

Михаел Ортхофер 

 

 

10. Милош Јевтић: ПРЕПЛИТАЊА: РАЗГОВОРИ СА ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 
СТВАРАОЦИМА / Београд: Службени гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com/f106efdf-6c04-4156-a7be-537ba7c04fc1/ПРЕПЛИТАЊА.aspx 
 

Разговори са југословенским ствараоцима: Мирослав Крлежа, Михаило 
Лалић, Мирко Рачки, Изет Сарајлић, Александар Флакер, Ранко Маринковић, 
Блаже Конески, Едо Муртић, Цирил Космач, Милан Ђурчинов, Добриша 
Цесарић, Војо Станић, Јаков Готовац и Драгутин Вукотић.  
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