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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 Перу, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Буенос Ајресу, Јеле Баћовић, Службени гласник Републике Србије 
бр. 65/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Перу, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Буенос Ајресу, Зорана Вујића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 65/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Султанату Оман, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Каиру, Драгана Бисенића, Службени гласник Републике Србије бр. 
66/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Султанату Оман, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Каиру, Мирослава Шестовића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 66/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Демократској Социјалистичкој Републици Шри Ланки, на 
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију, Владимира Марића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 66/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Демократској Социјалистичкој Републици Шри Ланки, на 
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију, Синише Павића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 66/2022 
 
Указ о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Парагвај, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Буенос Ајресу, Јеле Баћовић, Службени гласник Републике Србије 
бр. 67/2022     
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Парагвај, на нерезиденцијалној основи, са 



седиштем у Буенос Ајресу, Зорана Вујића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 67/2022     
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Народној Републици Бангладеш, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Њу Делхију, Владимира Марића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 67/2022     
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Народној Републици Бангладеш, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Њу Делхију, Синише Павића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 67/2022     
 
Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2022 
   
Уредба о изменама и допунама Уредбе о специјалним и посебним јединицама 
полиције, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за одређивање 
категорија странаца и категоријама странаца којима се привремени боравак у 
Републици Србији може одобрити независно од основа за одобрење 
привременог боравка, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2022   
  
Одлука о именовању генералног секретара председника Републике, Сузане 
Пауновић, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2022 
 
Одлука о именовању шефа Кабинета председника Републике, Ивице Којића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 64/2022 
 
Одлука о отварању сталног граничног прелаза за међународни водни саобраћај 
путника и роба са свим инспекцијским службама „Бачка Паланка”, Службени 
гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Одлука о отварању сезонског граничног прелаза за међународни ваздушни 
саобраћај „Поникве”, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме, 
Службени гласник Републике Србије бр. 68/2022   
 
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања 
на изборима за народне посланике 23. јуна 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 68/2022   
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Панама Ситију, Република 
Панама, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2022   



Одлука о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања 
на изборима за народне посланике 30. јуна 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 70/2022 
   
Правилник о раду Етичког одбора Високог савета судства, Службени гласник 
Републике Србије бр. 68/2022   
    
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Бојана Петровића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 65/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Владана Јовановића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 65/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију 
електронске управе у органе, службе и управе Аутономне Покрајине Војводине, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2022 
 
 
Службени лист Града Београда 
 
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда, 
Службени лист Града Београда бр. 59/2022 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о ванредној интервентној мери подршке произвођачима брашна, 
Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном 
развоју у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене разводног 
гасовода РГ-13 Београд–Ваљево–Лозница са елементима детаљне регулације, 
Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022   
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне 
инфраструктуре за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
69/2022   



Уредба о критеријумима за идентификацију критичне инфраструктуре и начину 
извештавања о критичној инфраструктури Републике Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 69/2022   
 
Уредба о утврђивању Канцеларије за информационе технологије и електронску 
управу као пружаоца услуге квалификоване електронске доставе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 69/2022     
 
Уредба о изменама и допуни Уредбе о условима и начину доделе и коришћења 
средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на 
територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2022 
   
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Неготинског 
виногорја, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2022 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Завода за заштиту природе 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2022 
 
Одлука о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за 
надокнаду разлике у цени гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 
66/2022 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза 
основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, 
Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Одлука о утврђивању обавезног удела биогорива који су обвезници система 
дужни да ставе у промет на тржиште Републике Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 67/2022     
 
Одлука о изменама Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник 
Републике Србије бр. 67/2022   
   
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања 
мењачких послова, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Одлука о допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних 
пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, Службени 
гласник Републике Србије бр. 69/2022   
 
Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне 
таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о 
висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 69/2022    
 



Одлука о образовању Међуресорне радне групе за реформу јавних финансија 
ради остваривања циљева „зелене агенде”, Службени гласник Републике Србије 
бр. 69/2022   
 
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Програма прилагођавања на 
измењене климатске услове са Акционим планом на животну средину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 69/2022   
 
Одлука о привременој мери која се односи на израчунавање капитала банке, 
Службени гласник Републике Србије бр. 72/2022 
   
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 
пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 65/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције 
у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање 
објеката за унапређење примарне пољопривредне производње, Службени 
гласник Републике Србије бр. 66/2022 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама пошиљки које подлежу 
ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарско-
санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 66/2022 
 
Правилник о начину евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним 
приходима, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о 
обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на 
зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског 
обвезника, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Правилник о допунама Правилника о одређивању царинских органа за 
царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Правилник о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова, Службени 
гласник Републике Србије бр. 67/2022   
 
Правилник о начину прорачуна годишње потрошње енергије на основу које се 
одређује која привредна друштва и јавна предузећа су обвезници система 
енергетског менаџмента, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2022   
 
Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у туристичкој 
инспекцији, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2022  
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о путном листу за међународни 
ванлинијски превоз путника, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2022 
      
Упутство о изменама и допуни Упутства о координацији трагања и спасавања 
на водним путевима, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2022   
 
Наредба о измени и допуни Наредбе о времену отворености аеродрома за 
одвијање ваздушног саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 
72/2022 
    
Акциони план за 2022. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки 
у Републици Србији за период 2019–2023. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 66/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 
2022. години на територији АП Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 27/2022 
 
Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП 
Војводине за 2022. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
28/2022 
 
 
Службени лист Града Београда 
 
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и 
праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда, Службени лист 
Града Београда бр. 61/2022 
 
Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника 
на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 60/2022 
 
План енергетске ефикасности града Београда за 2022. годину, Службени лист 
Града Београда бр. 61/2022 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају 
новонастањена лица у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије 
бр. 67/2022 



Уредба о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 
COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2022 
   
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у 
хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник 
Републике Србије бр. 67/2022     
 
Одлука о образовању Комисије за регулаторни оквир унапређења запошљавања 
Рома у јавном сектору, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2022   
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о приправничком стажу и 
стручном испиту здравствених радника, Службени гласник Републике Србије 
бр. 65/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о имунизацији и начину заштите лековима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 66/2022 
 
Правилник о допунама Правилника о условима и начину поступања са 
посмртним остацима умрлог лица, Службени гласник Републике Србије бр. 
66/2022 
 
Правилник о хранитељству, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2022 
 
Правилник о трајању смена у току радног дана, трајању непрекидног радног 
дана и дужини дневног одмора контролора летења, Службени гласник 
Републике Србије бр. 66/2022 
 
Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде 
принципа родне равноправности, Службени гласник Републике Србије бр. 
67/2022     
 
Правилник о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне 
равноправности, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о приправничком 
стажу и стручном испиту здравствених радника, Службени гласник Републике 
Србије бр. 66/2022 
 
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за 
осигуранике који остварују право у мају 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 66/2022 
 
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за 
осигуранике који остварују право у јуну 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 72/2022   
 
 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Топличке академије струковних студија, 
Службени гласник Републике Србије бр. 65/2022 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер 
струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за 
академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија 
у школској 2022/2023. години, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2022 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер 
академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за 
високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 
2022/2023. години, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2022 
 
Одлука о стицању статуса института од националног значаја (Институт за 
медицинска истраживања у Београду, Др Суботића 4), Службени гласник 
Републике Србије бр. 67/2022 
 
Одлука о утврђивању Цркве Свете Тројице у Брдарици за споменик културе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 69/2022   
 
Одлука о утврђивању Цркве Светог великомученика Георгија у Мачванском 
Причиновићу за споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 
69/2022   
 
Одлука о утврђивању Цркве Вазнесења Господњег у Дреновцу за споменик 
културе, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2022   
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Националног савета за развој Е-спорта у 
Републици Србији од 2021. до 2025. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 69/2022   
 
Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству, Службени 
гласник Републике Србије бр. 66/2022 
 
Правилник о посебним условима за почетак рада и обављање делатности 
музеја, Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Правилник о изменама Правилника о упису ученика у средњу школу, 
Службени гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма 
основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је 



оснивач Република Србија за школску 2022/2023. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 66/2022 
 
Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују 
мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика, Службени 
гласник Републике Србије бр. 67/2022     
  
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 67/2022     
 
Решење о усклађивању права на национално спортско признање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 67/2022     
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 69/2022   
  
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске 
одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 26/2022  
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, 
који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, у високим 
школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, 
у школској 2022/2023. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 24/2022  
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, 
академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у 
школској 2022/2023. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 24/2022  
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и 
докторских академских студија, који се финансирају из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у 
школској 2022/2023. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 24/2022  
 
Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за школску 2022/2023. годину, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2022  
 



Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за школску 2022/2023. годину, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2022  
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за мај 2022. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 67/2022 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за април 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
69/2022   
 
 
Службени лист Града Београда  
 
Показатељ повећања потрошачких цена у мају 2022. године, Службени лист 
Града Београда бр. 61/2022 
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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. Андра Ђорђевић: Породично право наслеђа у данашњим романским 
и германским државама, Београд, 1908. 

 
 

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



 
 
1. БЕКЕТ: ЧОВЕК И ДЕЛО 

Боривој Герзић 
Београд: Златно руно; Milstone, 2019. 

  
2. ИЗВЕДЕНИ ИЗ КИЧМИ 

Амила Кахровић Посављак 
Београд: Књижевна радионица Рашић, 2020. 

  
3. ЗДРАВО, ДРАГИ УБОЈИЦЕ! 

Раденко Вадањел 
Београд: Књижевна радионица Рашић, 2020. 

  
4. ЛЕВА РУКА ТАМЕ 

Урсула ле Гвин 
Београд: Контраст издаваштво, 2019. 

  
5. МАЛИНА 

Ингеборг Бахман 
Београд: Контраст издаваштво, 2020. 

  
6. НЕРАЗДВОЈНЕ 

Симон де Бовоар 
Београд: Контраст издаваштво, 2021. 

  
7. ПОСЛЕДЊА КОМУНА: (ЧЕВЕНГУР) 

Андреј Платонов 
Београд: Логос, 2008. 

  
8. ЗАПИС О ЛЕШУ И СЕТИ 

Растко Станишић 
Београд: Логос, 2021. 

  
9. БЕЗ 

Бора Ћосић 
Београд: Лом, 2021. 

  
10. BLUE MOON 

Дамир Каракаш 
Београд: Лом, 2014. 

  
11. МАРФИ: СА КОМЕНТАРИМА 

Самјуел Бекет 
Београд: Лом, 2020. 

  
 



 
 

12. НАЂИН КАРУСЕЛ 
Виктор Радоњић 
Београд: Лом, 2021. 

  
13. ПРВА ТРЕЋИНА СА ПРЕПИСКОМ 

Нил Касади 
Београд: Лом, 2020. 

  
14. СЈАЈНО МЕСТО ЗА НЕСРЕЋУ 

Дамир Каракаш 
Београд: Лом, 2020. 

  
15. ДАЛЕКА ЗВЕЗДА 

Роберто Болањо 
Београд: Магнус, 2020. 

  
16. ВЕЧНА ФИЛОЗОФИЈА = PHILOSOPHIA PERENNIS 

Олдус Хаксли 
Београд: Metaphysica, 2020. 

  
17. ЧУДО У КОЛИБИ ДУХА 

Зорица Арсић Мандарић 
Београд: Партенон, 2021. 

  
18. МАЛИ ЈОВИЦА 

Фредерик ван Еден 
Београд: Партенон, 2020. 

  
19. ПРИЧЕ О ЉУБАВИ, ЛУДИЛУ И СМРТИ 

Орасио Кирога 
Београд: Партенон, 2019. 

  
20. ЗЛАТНА ФОНТАНА 

Бенито Перес Галдос 
Београд: Партенон, 2018. 

  
21. 33 СНА 

Драгана Мокан 
Кикинда: Партизанска књига, 2021. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 
 
 
1. Џулијан Барнс: ЧОВЕК У ЦРВЕНОМ КАПУТУ / Београд: Геопоетика 
издаваштво, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://geopoetika.com/o-knjizi/1695/covek-u-crvenom-kaputu 

 
У лето 1885. три Француза долазе у Лондон на неколико дана у 

интелектуалну куповину: један принц, један гроф и један грађанин са 
италијанским именом. Наш водич кроз овај свет је Самуел Пози, лекар из 
виших друштвених кругова, слободоумни научник чувен по свом 
компликованом приватном животу. У овој живописној таписерији ликова 
(Хенри Џејмс, Сара Бернар, Оскар Вајлд, Гонкур…), места и времена, не 
видимо само епоху гламура и ужитка већ, изненађујуће, и доба насиља, 
предрасуда и ускогрудости – уз много више паралела с нашим добом но што 
бисмо могли да замислимо. Човек у црвеном капуту је заправо свежи портрет 
доба званог бел епок. 

„Џулијан Барнс је писац који уме да напише роман чак и онда када не 
пише роман. Човек у црвеном капуту одличан је пример такве приповедачке 
алхемије: то је прича саздана највећим делом од реалних, историјски 
проверљивих чињеница, које би под пером мање вештог писца лако могле да 
бесповратно залутају у досаду. Барнс, међутим, претвара те чињенице у нешто 
што је не само много занимљивије већ и знатно веродостојније од историје: у 
раскошну повест. Опчињен истинитом причом о француском лекару, естети и 
бонвивану Самуелу Позију, Барнс своју очараност неодољиво преноси на 
читаоца.” 

Зоран Пауновић  

 

„Ужитак за читање у сваком погледу. Барнс пише елегантно и врцаво, 
истражујући мотиве маштом романописца, али и скепсом историчара… И у 
томе бриљантно успева.” 

Лео Дамрош, The New York Times Book Review 

 

 

https://geopoetika.com/o-knjizi/1695/covek-u-crvenom-kaputu


 

„Делом биографија прослављеног француског гинеколога и Дон Жуана, 
Барнсова књига се шири у ерудицијско, забавно и раскошно илустровано 
истраживање периода између 1870. и 1914. године. Дивна, до краја отворена и 
без предрасуда изведена књига.” 

Хелер Макалпин, NPR.org 

 

„Један од најсвестранијих живих писаца… Барнс је исписао још једну 
истински иновативну књигу која не личи ни на једну коју је раније написао.” 

Ричард М. Чо, Los Angeles Review of Books 
                                                                                                                                                                                                                   
 
 
2. Пит Таунсенд: ДОБА ТЕСКОБЕ / Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1712/doba-teskobe 

 
„Имати дебитантски роман у седамдесет петој години живота није честа 

појава. Но, када иза ње стоји име Пита Таунсенда, онда она и није толико 
необична: реч је о особи која је пола века раније, у својој двадесет петој, 
инаугурисала до тада скоро непостојећи жанр – рок оперу. Иако Томи није баш 
прва рок опера, те 1969. био је то први рок албум скројен по таквој мери. Осим 
тога, стекао је светску славу управо по овом жанру, а када је Кен Расел 1975. 
снимио истоимени филм, а Таунсенд за адаптирану музику био кандидован за 
Оскара, титула му се није могла одузети. Пит Таунсенд је оснивач групе The 
Who (1963), гитариста, текстописац, мултиинструменталиста, композитор и 
певач. Са групом и без ње има двадесет студијских и исто толико албума 
уживо, уз продатих сто милиона плоча. Упоредо с музиком, овај неваљали 
концертни дечко се бавио и новинарством, књижарством, издаваштвом и 
књижевношћу. Писао је сценарије за филм и ТВ, радио-драме, есеје, рок опере. 
Био је уредник у лондонској издавачкој кући Faber & Faber. Пит Таунсенд је 
аутор више књига и добитник многобројних награда. Роман Доба тескобе (The 
Age of Anxiety) објављен је 2019. године као део замишљене трилогије: роман – 
албум/рок опера – уметничка инсталација  у настајању. У плану је и снимање 
играног филма по овој књизи.” 

Владислав Бајац 

https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1712/doba-teskobe


 

„Доба тескобе велики је рок роман. Приповедач је сјајан стваралац – 
учен, врцав и непоуздан. Књига качи лудост музичког бизниса и показује 
Таунсендов танани осећај за хумор и оштро ухо за дијалоге. Привиђења и 
звучни пејзажи походе овај роман који је проширена медитација о маничном 
генију и мрачној уметности стваралаштва.” 

Марк Бут, издавач књиге 
                                                                                                      
 
 
3. Милица Бакић-Хејден: ХИНДУИЗАМ: МНОГО БУКЕ ОКО ТОГ ЈЕДНОГ 
/ Београд: Геопоетика издаваштво, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://geopoetika.com/o-knjizi/1759/hinduizam 

 
„Изврстан, проблемски, али и историјски увод у хиндуизам, у којем се на 

обухватан и кохерентан начин разматрају сви битни конститутивни елементи 
ове велике светске религије. Такав приступ је доиста реткост у индологији, а у 
нас га (са изузетком, можда, Чедомила Вељачића) још није применио ниједан 
аутор, укључујући не само Србију него и бившу Југославију. МБХ је 
објективна, поуздана, одговорна и софистицирана у својим анализама и 
приказима различитих аспеката хиндуизма. Овој књизи ће се читалац враћати 
као некој малој, али поузданој, енциклопедији сваки пут кад треба да разјасни 
неки од појмова везаних за хиндуизам.” 

Проф. др Милан Вукомановић, Филозофски факултет, Београд  

 

„Они који се по први пут сусрећу са овом тематиком, имаће прилику да 
упознају њену изузетну сложеност, али и велико богатство и разноврсност. 
Надам се да ће ова књига неком бити подстицај за даљи рад на проучавању не 
само древне него и савремене индијске културе, на начин који је утемељен на 
савременим токовима у индолошкој науци, а не на предрасудама, застарелим  
преводима, или на непримереном свођењу хиндуизма на неке секташке појаве, 
које су маргиналне у његовој многострукој и вишехиљадугодишњој историји. 
Зато сам се потрудила да поред основних појмова и идеја читаоцу предочим и 
савремене токове и проблеме као што су религијски национализам односно 
политизација хиндуизма, социјалне и родне проблеме који из те политизације 
произлазе, као и глобални домет хиндуизма на примеру феномена гуруа, 
медитације и јоге, о којима има нарочито много половичних знања и на њима 
заснованих уопштавања.” 

Милица Бакић-Хејден, из Предговора  

https://geopoetika.com/o-knjizi/1759/hinduizam


 
4. Звонка Газивода: ХОСТЕЛ КАЛИФОРНИЈА: РОМАН / Београд: 
Геопоетика издаваштво, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1699/hostel-kalifornija 

 
„Петнаест година после књиге прича Делфини на хелијуму (Геопоетика, 

2004), Звонка Газивода нам се враћа исписујући свој први роман. И као да од 
тада време није прошло, опет нас је обрадовала својим звонким гласом који је 
истовремено и свеж и искусан, и српски и светски. 

Виђење овог и визија будућег света или два истовремена, а различита, 
подстакнута било којим стиховима песме Хотел Калифорнија из 1977. групе 
Иглс (рецимо, Ово би могао бити рај или би могао бити пакао), основни је 
порив ауторкине потраге за стварношћу која се одвојила од саме себе. 

Хостел Калифорнија у књизи је брод, склониште, парфем, продукцијска 
кућа, авион, компанија, сапунска опера и франшиза за активно уточиште. Он 
је и место побуне коју предводи ововремени Ходисеј Палатом речи у којој се 
ствара Велики речник под будним оком прописа и правописа Комуналних 
јаничара. Део овог света су и микростудије о храни, телу и спорту, о здрављу.” 

Владислав Бајац 

 

„Музика, ритам, опијеност... како нас само вози Звонка Газивода у свом 
првом роману – тркачком манифесту на којем би јој и Мураками позавидео. 
Истовремено и ултрамодерно и ретро, и будућност и традиција. А, као што нам 
је већ показала у својим причама, фасцинантно је како се ова ауторка поиграва 
с речима као материјалом од којег гради овај роман. Тако да он може да буде 
речник некоришћених постојећих речи, али и оних које се стварају по први пут 
на овим страницама. И, баш као њена јунакиња Фелисити, нема тога што З. Г. 
не може да направи – три чвора на трепавици да завеже. Али не без снажних 
емоција док прави своју папирнату породицу у недостатку праве и док нас 
упознаје са значењем Хостела Калифорнија – уточиште, али некад и само 
поглед који опрашта, драга ситница која се поклони и чува да да смисао 
бесмислу и, неизоставно, емпатија. Можда кључна реч ове књиге која се 
изговара кроз вапај данашњице.” 

Јасна Новаков Сибиновић 
 
 
 
 
 

https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1699/hostel-kalifornija


 
5. Бернар Ноел: ДНЕВНИК ПОГЛЕДА / Београд: Службени гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевни-гласник/колекција-
делта/дневник-погледа 

 
Истовремено поетика тела и поетика погледа, очи представљају границу 

која дели два волумена, видљиво које се налази пред нашим очима и ментално 
или невидљиво које је иза наших очију. С друге стране, ми верујемо да видимо 
реалност, али је заправо само читамо. Шта видимо када гледамо, шта је један 
поглед, шта је видљиво, питања су којима се француски песник Бернар Ноел 
бави у свом Дневнику погледа. Кроз низ записа, кратких цртица и мисли које су 
поетско-филозофски интониране, ова књига нам разоткрива сам чин гледања и 
његовог упијања. 
 
 
 
6. Зоран Ћирић: ЦРНИ ВИНИЛ, БЕЛА ТИШИНА / Београд: Службени 
гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/црни-винил-бела-тишина 

 
Ћирић је Мохамед Али српске књижевности. Српски језик не памти такав 

рад ногу („Рад његових ногу је музика вреле воде”, каже Буковски); не памти 
такве несебичне ескиваже (никад на исту страну), крошее „боли глава”, на крају 
– толико речи од којих је свака на свом месту – као аперкат! За Ћирића, језик је 
место под сунцем. А српски језик је Дивљи запад за правоверне десперадосе – 
одметнике и отпаднике који су се усудили да изађу на црту, уз дијаболични 
благослов и нежно проклетство. 

„Нема смрти без писања”, каже Магични. „Ако ћемо поштено, смрти 
нема уопште. Не разликујем је од тачке на крају реченице.” 

Ова књига нуди свакојаке авантуре: породичне мелодраме, рокенрол 
легенде, љубавничке саге, епске трилере... После читања Ћирићевих прича срце 
ће вам опет бити тамо где сте одувек желели да буде. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slglasnik.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://www.slglasnik.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://www.slglasnik.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D1%83%D1%98%D0%B5/%D1%86%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 
7. Алберто Мангел: БАЈКОВИТА ЧУДОВИШТА: ДРАКУЛА, АЛИСА, 
СУПЕРМЕН И ДРУГИ КЊИЖЕВНИ ПРИЈАТЕЉИ / Београд: Геопоетика 
издаваштво, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1696/bajkovita-cudovista 
 

Ексклузивно, за српско издање, Мангел је придодао лик Краљевића 
Марка уз његове омиљене књижевне ликове, међу којима су: Црвенкапа, 
Капетан Немо, Џим из Хаклбери Фина, Дон Жуан, Фиби из Ловца у житу, 
Успавана лепотица, библијски Јов, Робинсон Крусо, Јеврејин луталица, 
Квазимодо, Карађоз, Сатана, Хамлетова мајка, Франкенштајново чудовиште, 
Фауст и др. 

„Веома оригиналан оглед како књижевни јунаци могу да преиначе књиге 
у водиче наших живота, написан руком једног од најважнијих светских 
књигољубаца. Алберто Мангел шармантно и ерудитски преиспитује како 
књижевни ликови живе заједно са нама од детињства надаље. Кроз године, они 
мењају своје идентитете и излазе из својих прича да нас подуче комплексности 
љубави, губитка, и света самог… Делећи с нама његове јединствене читалачке 
моћи, Мангел нас подстиче да установимо своје сопствене књижевне односе. 
Интимни Увод и његове личне жврљотине употпуњују ову прекрасну, магичну 
књигу.” 

Barnes & Noble 

 

https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1696/bajkovita-cudovista


 
 

5 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 



 

ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  
ЗА ПЕРИОД ЈУН–ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

 
 
1. РЕКА СА ЧЕТИРИ УШЋА 

Синиша Ковачевић 
Београд: Ave Serbia, 2021. 

 

   
2. МИ ПРОТИВ ВАС 

Фредрик Бакман 
Београд: Лагуна, 2021. 

 

   
3. УХВАТИ ЗЕЦА 

Лана Басташић 
Београд: Контраст издаваштво, 2018. 

 

   
4. ТРАЖИ МЕ 

Мирјана Бобић Мојсиловић 
Београд: Лагуна, 2017. 

 

   
5. АНДАЛУЗИЈСКИ ПРИЈАТЕЉ 

Александер Седерберј 
Београд: Лагуна, 2013. 

 

   
6. СТРУЧЊАК ЗА ЉУБОМОРУ И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Ју Несбе 
Београд: Лагуна, 2021. 

 

   
7. ОМАМА 

Слободан Владушић 
Београд: Лагуна, 2021. 

 

   
8. ЖЕНА БЛИЖЊЕГА ТВОГА 

Тони Парсонс 
Београд: Лагуна, 2021. 

 

   
9. ПИСАЦ КАО ПРОФЕСИЈА 

Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 

 

   
10.  КУЋА ПРАШИНЕ И СНОВА 

Рид Бренда 
Београд: Лагуна, 2011. 
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