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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 
 
Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2022 
 
Одлука о изменама 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. 122/2022 
 
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. 122/2022 
 
Одлуке о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног 
савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, чешке, египатске, 
грчке, мађарске, немачке, пољске, ромске, румунске, руске, русинске, словачке, 
словеначке, украјинске и влашке националне мањине, Службени гласник 
Републике Србије бр. 122/2022 
 
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним 
изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 
13. новембар 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2022 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Сингапуру, Република 
Сингапур, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2022 
 
Одлука о утврђивању коначног броја бирача за гласање на непосредним 
изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 
13. новембар 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању броја гласачких листића за гласање на 
непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, 
расписаним за 13. новембар 2022. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 124/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине 
Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, Службени 
гласник Републике Србије бр. 125/2022 
 
Одлука о облику, изгледу, боји и садржини гласачких листића и контролног 
листа за проверу исправности гласачке кутије за спровођење поновног гласања 



на непосредним изборима за чланове Националног савета бошњачке 
националне мањине 27. новембра 2022. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 127/2022 
 
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања 
на непосредним изборима за чланове Националног савета бошњачке 
националне мањине 27. новембра 2022. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 127/2022 
 
Одлука председника Владе којом се Ђорђе Милићевић, министар без портфеља, 
задужује да предлаже мере и учествује у координацији активности у области 
односа Републике Србије с дијаспором, Службени гласник Републике Србије 
бр. 129/2022 
 
Одлука председника Владе којом се Един Ђерлек, министар без портфеља, 
задужује да предлаже мере и учествује у координацији активности у области 
равномерног регионалног развоја, Службени гласник Републике Србије бр. 
129/2022 
 
Решење o постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке 
послове републичких органа, Дејана Матића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 124/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Оливере Дурлевић, Службени гласник 
Републике Србије бр. 124/2022 
 
Решења о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета 
хрватске, горанске, македонске и црногорске националне мањине путем 
електорске скупштине 13. новембра 2022. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 126/2022 
 
Решења о додели мандата чланова Националног савета албанске, ашкалијске, 
бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, пољске, 
ромске, румунске, руске, русинске, словачке, словеначке, украјинске и чешке 
националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 127/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Управе за заједничке 
послове републичких органа, Дејана Закића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 130/2022 
 
Извештаји о укупним резултатима избора за чланове Националног савета 
албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, 
египатске, мађарске, немачке, пољске, ромске, румунске, руске, русинске, 
словачке, словеначке, украјинске и чешке националне мањине, Службени 
гласник Републике Србије бр. 126/2022 
 



 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2022. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 125/2022 
 
Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 
година којима се уплаћује новчана помоћ, Службени гласник Републике Србије 
бр. 125/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке 
пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 123/2022 
 
Уредба о финансијској подршци пољопривредним произвођачима шећерне репе 
рода 2023. године, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2022 
 
Уредба о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 
руралном развоју у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
126/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке 
пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 126/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних 
средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике 
Србије за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 126/2022 
 
Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и 
агломерацијама на територији Републике Србије за 2020. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 130/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 130/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба, Службени 
гласник Републике Србије бр. 130/2022 
 
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2023. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 131/2022 
 
 
 



 
Одлука о образовању Радне групе за вођење поступка кандидатуре града 
Београда, Републике Србије за међународну специјализовану изложбу EXPO 
Belgrade 2027, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2022 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременој мери која се односи на 
израчунавање капитала банке, Службени гласник Републике Србије бр. 
124/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, Службени 
гласник Републике Србије бр. 126/2022 
 
Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације, Службени 
гласник Републике Србије бр. 127/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, Службени 
гласник Републике Србије бр. 129/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза млека и производа од 
млека, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног 
гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2022 
 
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. 130/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за системско решавање 
питања заштите ваздуха у Републици Србији, Службени гласник Републике 
Србије бр. 130/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, 
његовог дела и путног објекта (путарина), Службени гласник Републике Србије 
бр. 130/2022 
 
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 
посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету рудника 
„Чукару Пеки” у граду Бору – доње лежиште на животну средину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 131/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на 
кредитну подршку, Службени гласник Републике Србије бр. 127/2022 
 
Правилник о измени Правилника о максималним концентрацијама одређених 
контаминената у храни, Службени гласник Републике Србије бр. 127/2022 
 



 
Правилник о начину пријаве држављана Републике Србије од 16 до 29 година 
за добијање новчане помоћи, начину исплате средстава и подношења 
рекламација, Службени гласник Републике Србије бр. 128/2022 
 
Правилник о измени Правилника о систему извршења буџета Републике 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2022 
 
Правилник о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна 
горива нафтног порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном 
ваздухопловству, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2022 
 
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја, 
Службени гласник Републике Србије бр. 115/2022 
 
Ревидирана Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 
2025. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 128/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за 
допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2022. години, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 46/2022 
 
Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са 
територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских 
комуникација и информационог друштва за 2022. годину, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 47/2022 
 
Правилник о додели бесповратних средстава туристичким организацијама 
локалних самоуправа на територији АП Војводине за јачање капацитета 
туристичких организација у 2022. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 47/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени 
гласник Републике Србије бр. 125/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на 
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник 
Републике Србије бр. 123/2022 
 
Правилник о допунама Правилника о садржају и обиму права на здравствену 
заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 127/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким 
помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, 
Службени гласник Републике Србије бр. 127/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о ценама здравствених услуга 
на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник 
Републике Србије бр. 128/2022 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 130/2022 
 
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за 
осигуранике који остварују право у октобру 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 123/2022 
 
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 
пензија почев од новембра 2022. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 127/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о поступку и критеријумима за доделу 
средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите 
у Аутономној Покрајини Војводини у 2022. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 48/2022 
 
 
 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о оснивању Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир 
квалификација, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке 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. 124/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма докторских 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. 
124/2022 
 
Одлука о промени назива Учитељског факултета Универзитета у Београду, 
Службени гласник Републике Србије бр. 127/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 127/2022 
  
Упутство за оцењивање усклађености државне помоћи за истраживање, развој и 
иновације, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2022 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 130/2022 
  
 
Службени лист Града Београда  
 
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда о 
евидентирању добра које ужива претходну заштиту (кућа архитекте Сергеја 
Николајевича Смирнова, Пожаревачка 26), Службени лист Града Београда бр. 
101/2022 
 
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда о 
евидентирању добра које ужива претходну заштиту (Дом железничара и 
бродара, Сарајевска 26 / Милоша Поцерца 10), Службени лист Града Београда 
бр. 101/2022 
 
 
 
 



РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за октобар 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 126/2022 
 
Податак о висини просечне зараде по запосленом за трећи квартал 2022. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 130/2022 
 
Податак о просечној заради по запосленом у Републици Србији за период од 
октобра 2021. до септембра 2022. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 130/2022 
 
Податак о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 
по запосленом, за септембар 2022. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 130/2022 
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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. Закон којим се грађење скупштинске дворане одлаже, донет 9. 

децембра 1878. године у Нишу 
 

2. Закон о дипломатским заступништвима и о консулатима српским у 
иностранству, донет 18. јануара 1879. године у Нишу 
 

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. НЕМИРИ ИЗМЕЂУ ЧЕТИРИ ЗИДА:  

ИЗБОР ПРИПОВЕДАКА СРПСКИХ КЊИЖЕВНИЦА  
ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
Приредила Жарка Свирчев 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
2. ФЛАЈШМАН ЈЕ У ШКРИПЦУ 

Тафи Бродесер-Акнер 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
3. ФРИДА КАЛО И БОЈЕ ЖИВОТА 

Каролин Бернард 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
4. ГДЕ СИ НЕСТАЛА, БЕРНАДЕТА 

Марија Семпл 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
5. ГЛАСОВИ ЖУТЕ СВЕСКЕ 

Соња Ћирић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
6. ГОДИНЕ ПАНИКЕ:  

ИЗЛАСЦИ, НЕДОУМИЦЕ И ОДЛУКА НАД ОДЛУКАМА 
Нел Фризел 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
7. ГОРИЛА 

Душан Савковић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
8. ГОСПОДАРИЦА РИЦА 

Мелани Бенџамин 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
9. ХИЉАДУ БРОДОВА 

Натали Хејнс 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
10. И САД СИ СЕ ВРАТИО 

Џил Мансел 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
11. И ЖИВ И МРТАВ 

Иван Златковић 
Београд: Лагуна, 2020. 



  
12. ИДЕМО НА ЗАГРЕБ 

Небојша Јовановић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
13. КАИН 

Жозе Сарамаго 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
14. КАКО НОВЧИЋ КАЖЕ 

Џејмс Бејли 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
15. КАКО САЧУВАТИ ЗДРАВ РАЗУМ У ДОБА ПОДЕЛА 

Елиф Шафак 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
16. КИНЕСКИ ВЕК:  

РАЂАЊЕ НОВЕ СВЕТСКЕ ВЕЛЕСИЛЕ 
Волфрам Елзнер 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
17. КЊИГА О В. 

Ана Соломон 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
18. КРЕМАНСКА СТРАЖА 

Александар Гајић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
19. ЉУДИ БЕЗ ГРОБОВА 

Енес Халиловић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
20. ЛОВ НА СТЕНИЦЕ 

Драгослав Михаиловић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
21. ЛУНА: МЛАД МЕСЕЦ 

Ијан Макдоналд 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
22. ЛУНА: ВУЧЈИ МЕСЕЦ 

Ијан Макдоналд 
Београд: Лагуна, 2021. 
 
 



  
23. МАЈКА УБИЦЕ 

Ида Линде 
Београд: Лагуна, 2020. 

  
24. МАЈСТОР СВИТАЊА:  

ПЕТЕР ХАНДКЕ: БИОГРАФИЈА 
Малте Хервиг 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
25. МАЛА КЊИЖАРА СРЕЋНИХ КРАЈЕВА 

Џени Колган 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
26. МАЛИ ЉУДИ; ЏОИНИ ДЕЧАЦИ 

Луиза Меј Олкот 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
27. МАТИЧНА КЊИГА 

Драшко Милетић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
28. МЕДВЕДГРАД 

Фредрик Бакман 
Београд: Лагуна, 2020. 

  
29. МЕ'МЕД, ЦРВЕНА БАНДАНА И ПАХУЉИЦА 

Семездин Мехмединовић 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
30. МИ ПРОТИВ ВАС 

Фредрик Бакман 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
31. МОЈА СЕСТРА СЕРИЈСКИ УБИЦА 

Ојинкан Брејтвејт 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
32. МОЛИТВА ЗА ОВЕНА МИНИЈА 

Џон Ирвинг 
Београд: Лагуна, 2021. 

  
33. МУКЕ БОГАТАША:  

ПОСЛЕДЊИ ДЕО ТРИЛОГИЈЕ СУЛУДО БОГАТИ АЈИЗИЦИ 
Кевин Кван 
Београд: Лагуна, 2021. 

  



 
 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕМО 

 
 
 
1. Анђелко Анушић: ПИСМО ПЕТРУ КОЧИЋУ И ЈОШ ПОНЕКОМЕ / 
Београд: Службени гласник, 2015. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевни-гласник/колекција-
гласови/писмо-петру-кочићу-и-још-понекоме 
 

Све приче у овој збирци можемо да схватимо као историјски и 
интертекстуални цитат прозе Петра Кочића, oдносно Кочићеве националне 
борбе и националног става. У свим причама, у различитим временским 
периодима, од аустроугарских до краја двадесетог века, приказано је страдање 
Срба на просторима Босанске Крајине, у трагичним ситуацијама рата и мира, 
окупације и присиле, геноцида и рата. Свака од прича је посебна целина а све 
их обједињује трагична српска судбина и специфични карактери и животне 
приче.  
 
 
 
2. Емануел Бов: МОЈИ ПРИЈАТЕЉИ / Београд: Службени гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевни-гласник/колекција-делта/моји-
пријатељи 

 
„Бов пише полазећи од претпоставке да нас други боље виде него ми 

сами себе, да нам пред њима увек нешто измиче, да се самодоживљајем пред 
светом не можемо обухватити нити искупити. Моји пријатељи могу се читати и 
као изузетна збирка готових идеја, драгоцен каталог онога што човеку при 
погледу на другог човека прво пада на памет.” 
 

Бојан Савић Остојић 
 

„Емануел Бов заслужује да буде светац заштитник чистих писаца, и то 
више од Кафке, у рангу Чехова и Фицџералда.” 
 

Петер Хандке 

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%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9B%D1%83-%D0%B8-%D1%98%D0%BE%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5
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%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9B%D1%83-%D0%B8-%D1%98%D0%BE%D1%88-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5
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%BC%D0%BE%D1%98%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B8
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%BC%D0%BE%D1%98%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B8


 
3. Петар Јончић: ФИЛМ И РАТ: МИМИКРИЈА ХОРОРА / Београд: 
Службени гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/колекција-
светионик/филм-и-рат 

 
Ова књига читаоца треба да подсети на који начин је кинематографија у 

предвечерје Другог светског рата, током њега, али и у целом XX веку била 
„уметничко оружје” у борби против непријатеља. У центру приче је филмска 
пропаганда Трећег рајха, као и анализа како су савезници (САД и Велика 
Британија), али и комунисти у СФРЈ третирали фашисте, нацисте и њихове 
сараднике кроз кинематографију (али и телевизију). Књигу чине и позитивни 
примери, дакле филмови који нису били само пропаганда већ су и храбро 
критиковали тоталитаризам и упозоравали на опасност од њега. Уједно, ово 
није само студија о филму, већ и о (негативној) поп култури, правој и лажној 
историји. 
 
 
 
4. Џон Берџер: КОНФАБУЛАЦИЈЕ / Београд: Службени гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/конфабулације 

 
Конфабулација – допуњавање празнина у сећању измишљеним детаљима 

и фиктивним епизодама, то јест, причање измишљених, фантастичних прича 
као истинитих. 

          Књига под овим насловом састављена је од низа бележака, ауторових 
цртежа који наглашавају наратив, сећања и размишљања о животу, уметности, 
музици и политици. 

Кад читате Берџера, живот вам се некако промени. Његова проза је мудра 
и лепа, на дирљив начин подстиче на размишљање. Читање је попут лаганог 
разговора с неким ко дели своје мисли о уметности, животу, пријатељству, 
случајним и свакодневним стварима. У књизи каже да „пише скоро 80 година”. 
У свим тим забележеним речима пронаћи ћете нешто што обогаћује и 
просвећује. Некад је то успутно запажање о животу, понекад назив уметничког 
дела које никада нисте видели, или једноставно запањујућа очигледна поента о 
уметности или животу коју сте пропустили. Берџер је то видео – он види ствари 
које други не виде. 

Ово је књига која се чита и чува. 

http://www.slglasnik.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%82
http://www.slglasnik.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%82
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/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5


 
5. Маргарет Атвуд: ЖИВОТ ПРЕ ЧОВЕКА / Београд: Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n5148_knjiga_zivot_pre_coveka_laguna.html 

 
Изузетно сложен љубавни троугао покреће овај поетски роман Маргарет 

Атвуд. Елизабета и Нејт, иако рутински неверни једно другом, у браку су већ 
више од деценије. Након што последњи Елизабетин љубавник изврши 
самоубиство, она схвата, опоравивши се од жалости, да је њен нежни, 
неодлучни муж на ивици да је напусти. Он се заљубио у Лашју, младу 
палеонтолошкињу и вечиту наивку која, како се чини, више воли фосиле 
диносауруса него људе. Елизабета баца око на момка Вилијама, с којим Лашја 
живи, и емоционална олуја која следи прети да опустоши животе свих њих. 

Спајајући болну искреност са оштром сатиром, Маргарет Атвуд вуче 
јетке и духовите паралеле између живота својих ликова и диносауруса које 
Елизабета и Лашја покушавају да овековече својим музејским изложбама. 
Духовито и благо меланхолично, ауторка описује модерну породицу и 
романтичну љубав, све време нас подсећајући да јој прети изумирање. 

 
 
 
6. Иван Ивањи: УСАМЉЕНОСТ МАЊИНЕ / Београд: Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n5253_knjiga_usamljenost_manjine_laguna.html 

 
„У роману Усамљеност мањине Иван Ивањи је у потпуности посвећен 

анализи положаја мањине унутар шароликог југословенског друштва током 
експлозивне историје ове земље. У неизбежном распону између вазда варљивих 
бинарних одредница (наши/њихови, тада/сада, тамо/овде), кроз виспрен и 
шармантан мемоарски наратив свог јунака – банатског Мађара протестантске 
вере, Југословена рођењем и атеисте опредељењем – Иван Ивањи руком 
великог мајстора исписује узбудљиву приповест која се протеже у луку од 
тридесетих година двадесетог века све до почетка новог столећа и миленијума 
и води нас кроз све ратове, кризе, промене политичких система, распаде, 
трагедије, колико их се у тих седамдесетак година наталожило. Нико изузев 
њега данас и овде није у стању да пише о читавом том временском распону и 
свим његовим изазовима с толико лакоће, ауторитета, уверљивости, па и 
духовитости.” 

Владимир Арсенијевић 

 

https://www.laguna.rs/n5148_knjiga_zivot_pre_coveka_laguna.html
https://www.laguna.rs/n5253_knjiga_usamljenost_manjine_laguna.html


 
7. Миомир Петровић: СРЕДИШЊА ПУСТИЊА / Београд: Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n5196_knjiga_sredisnja_pustinja_laguna.html 

 
Београдски пријатељи професора филмске уметности на привременом 

раду у једном од емирата замишљају да је његов живот као са разгледнице. Он 
предаје на елитном колеџу, испија скупа пића по дампинг ценама у раскошним 
ентеријерима, кампује под звездама у пустињи, иде на забаве са групом 
пријатеља који су се сви родили у истој земљи, Југославији, а ни породица му 
не недостаје јер су супруга и син са њим. 

Како такав живот може било шта да уздрма? 

Међутим, културни обрасци и ароганција страног света довешће у питање 
његову каријеру. 

Елегантни прозаиста и пажљиви посматрач сложене стварности, Миомир 
Петровић, пренео је у овом роману атмосферу личне и глобалне пустиње 21. 
века. 
 
 
 
8. Горица Нешовић, Јелица Грегановић: ПРИЧИ НИКАД КРАЈА / Београд: 
Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n5226_knjiga_prici_nikad_kraja_laguna.html 

 

„Горица Нешовић и Јелица Грегановић друже се већ дуже од четири 
деценије. Помислите само колико прича може да стане у то време, од 
девојаштва у гимназији, преко студирања, излазака, рада у медијима, момака, 
супруга, венчања и развода, до деце, а богами и унучића. Ово је књига која не 
бележи само догађаје и време, већ представља и јединствену историју једног 
женског пријатељства. Све ове приче су оне једна другој испричале, а онда су 
их поделиле са читаоцима. Зато је прича која се крије иза свих ових она 
најважнија, вечита, ретко испричана прича о пријатељству, о другарици са 
којом можеш да поделиш све лепе и тешке тренутке које живот доноси. А у 
овој наизглед колоквијалној фрази две овдашње генијалне пријатељице 
откривена је велика истина: причи никад краја...” 

Драган Илић 

 

https://www.laguna.rs/n5196_knjiga_sredisnja_pustinja_laguna.html
https://www.laguna.rs/n5226_knjiga_prici_nikad_kraja_laguna.html


„Чаробни шарени свет има своју геометрију. У тој геометрији између 
идеалног и оног могућег, између гостинских соба које живе у хладној тишини 
простора и дневних боравака препуних девојачке вриске, од детињства густо 
насељеног бабама и дедама до тренутка када ви добијете деду (свекра) на 
чување, у геометрији измеду ћутања и негде мора да се експлодира, станују 
приче које причају Јелица и Горица.” 

Војка Пајкић Ђорђевић 
 
 
 
9. Петер Хандке: ОГЛЕДИ / Београд: Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n5225_knjiga_ogledi_laguna.html 

 

...о умору 

...о џубоксу 

...о успелом дану 

...о залуђенику гљивама 

...о Тихом месту 

 

У Огледу о умору Хандке преображава свакодневно искуство, често 
обележено досадом, у фасцинантно истраживање света успорених покрета, 
различитих врста и степена умора, његових подмлађујућих учинака, као и 
његових еротских, културних и политичких импликација. 

У Огледу о џубоксу аутор сагледава коначни расплет свега што га 
окружује: све видљиво, ствари и људи, па и унутрашњи свет приповедача, 
враћају се у џубокс, који је средиште сећања јер се свет око њега у 
адолесценцији обликовао. 

„Успео дан” и размишљање о њему на једном путовању возом из Париза 
води нас до суштине наше савремености, неспособне да се ухвати укоштац са 
пројектима за будућност јер ни по коју цену не напушта ограничени хоризонт 
садашњег тренутка. 

Пишући о пољском ве-цеу из детињства у Корушкој, заједничком 
купатилу у интернату, јавном тоалету у врту јапанског храма и другим „тихим 
местима”, која су обично предмет подсмеха, Хандке још једном показује 
невероватно умеће приповедања у огледу који је истовремено изненађујући и 
заводљив. 

 

https://www.laguna.rs/n5225_knjiga_ogledi_laguna.html


 

Трагикомични јунак Огледа о залуђенику гљивама, популарни правник 
ангажован у међународном трибуналу на одбрани ратних злочинаца, срећно је 
ожењен и очекује дете, али га убрзо после венчања заокупи страст према 
скупљању печурака. Ова разбибрига убрзо ће се претворити у манију због које 
ће „залуђеник” запоставити и своју породицу и успешну каријеру да би се 
посветио једном трагању које је, као и писање, само себи циљ. 

Разиграни, рефлексивни, проницљиви и забавни, ови огледи о 
свакодневном искуству и стварима које се обично сматрају тривијалним 
редефинишу умеће писања кратке прозе и потврђују статус Петера Хандкеа као 
једног од најоригиналнијих и најпровокативнијих савремених писаца. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ 

ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР–НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 
 
1. ТО САМ ЈА, ЕДИЧКА 

Едуард Лимонов 
Београд: „Филип Вишњић”, 1991. 

 

   
2. ОСТРВО ПЕЛИКАНА 

Миодраг Мајић 
Београд: Вулкан издаваштво, 2020. 

 

   
3. СТРУЧЊАК ЗА ЉУБОМОРУ И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Ју Несбе 
Београд: Лагуна, 2021. 

 

   
4. ДЕЧАК У ПРУГАСТОЈ ПИЏАМИ 

Џон Бојн 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

 

   
5. МУЧНА ЉУБАВ 

Елена Феранте 
Beograd: Booka, 2020. 

 

   
6. ПРОФЕСОРОВА ТАШНА 

Хироми Каваками 
Beograd: Booka, 2021. 

 

   
7. РЕКА СА ЧЕТИРИ УШЋА 

Синиша Ковачевић 
Beograd: Ave Serbia, 2021. 

 

   
8. КАД ЈЕ МЕСЕЦ НИСКО 

Надија Хашими 
Београд: Лагуна, 2021. 

 

   
9. НЕПОБИТАН ДОКАЗ 

Питер Џејмс 
Београд: Лагуна, 2021. 

 

   
10.  РАЗГОВОРИ СА ПРИЈАТЕЉИМА 

Сали Руни 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 
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