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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 додели одликовања, Ордена српске заставе првог степена, за нарочите 
заслуге у развијању и учвршћивању сарадње и пријатељских односа између 
Републике Србије и Републике Кубе, Бруну Едуарду Родригесу Париљу, 
министру спољних послова Републике Кубе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 97/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Португалији, Ане Илић, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2022 
 
Одлука о избору председника Народне скупштине, др Владимира Орлића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 85/2022 
 
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине, Службени 
гласник Републике Србије бр. 86/2022 
 
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине, Срђана 
Смиљанића, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2022 
 
Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине 
Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2022 
 
Одлука о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у 
међународним парламентарним институцијама, Службени гласник Републике 
Србије бр. 86/2022 
 
Одлука о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 86/2022 
 
Одлука о престанку рада Радне групе за екстерну контролу Јединственог 
бирачког списка, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2022 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Праји, Република Кабо 
Верде, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2022 
 
Одлука о поновном отварању Амбасаде Републике Србије у Боливарској 
Републици Венецуели, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2022 
 



Одлука о предлогу кандидата за председника Владе Републике Србије, Ане 
Брнабић, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о полицијским овлашћењима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 93/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке 
послове републичких органа, Дејана Матића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 88/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Оливере Дурлевић, Службени гласник 
Републике Србије бр. 88/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких органа, Дејана Закића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 93/2022 
 
Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији за период 
2022–2027. године, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2022 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба, Службени гласник Републике 
Србије бр. 87/2022 
 
Уредба о ограничењу висине цена пелета, Службени гласник Републике Србије 
бр. 87/2022 
 
Уредба о условима, начину и поступку за утврђивање испуњености услова за 
куповину стана под повољнијим условима у оквиру пројекта изградње станова 
за припаднике снага безбедности, Службени гласник Републике Србије бр. 
88/2022 
 
Уредба о начину, поступку и процедурама продаје станова и утврђивања 
редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину стана под 
повољнијим условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага 
безбедности, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2022 
 
Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и 
коришћењу пољопривредног земљишта за 2022. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 88/2022 
 



Уредба о утврђивању лучког подручја пристаништа за сопствене потребе у 
Обреновцу, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2022 
 
Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним 
произвођачима сунцокрета рода 2022. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 94/2022 
 
Уредба о ограничењу висине разлике у откупној цени сунцокрета, Службени 
гласник Републике Србије бр. 94/2022 
 
Уредба о нотификацији и информисању о техничким прописима, оцењивању 
усаглашености и стандардима, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2022 
 
Уредба о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу 
производних јединица, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2022 
 
Уредба о ограничењу висине цена деривата нафте, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2022 
 
Уредба о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних 
намирница, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба, Службени 
гласник Републике Србије бр. 97/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне 
важности за Републику Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 
87/2022 
  
Одлука о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената од 
битне важности за Републику Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 
87/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 87/2022 
 
Одлука 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. 89/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 89/2022 
 
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о привременом ограничењу извоза 
основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, 
Службени гласник Републике Србије бр. 89/2022 
 



Одлука о допуни Одлуке о управљању ризицима банке, Службени гласник 
Републике Србије бр. 89/2022 
 
Одлука о платном рачуну са основним услугама, Службени гласник Републике 
Србије бр. 89/2022 
 
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, Службени 
гласник Републике Србије бр. 92/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 92/2022 
 
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 92/2022 
 
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Службени 
гласник Републике Србије бр. 92/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за уређење 
и развој Јужне Србије на територији градова Лесковац и Прокупље и општина 
Куршумлија, Медвеђа, Лебане и Бојник, Службени гласник Републике Србије 
бр. 93/2022 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне 
документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши 
Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области 
стандардизације, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 94/2022 
 
Одлука о допунама Одлуке о систему управљања у друштву за 
осигурање/реосигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2022 
 
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. 97/2022 
  
Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне 
енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2022 
 
Правилник о измени Правилника о одређивању сидришта, Службени гласник 
Републике Србије бр. 88/2022 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о пружању услуга земаљског 
опслуживања на аеродромима, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2022 
 



Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле 
средстава за заштиту биља за 2022. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 89/2022 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 
пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 89/2022 
 
Правилник о измени Правилника о преносивости броја за услуге које се 
пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 89/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину 
подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском 
поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2022 
 
Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за 
заштиту биља у храни и храни за животиње, Службени гласник Републике 
Србије бр. 91/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање 
ревизије финансијских извештаја јавних друштава, Службени гласник 
Републике Србије бр. 93/2022 
 
Правилник о садржају, обрасцима и начину вођења бродских исправа и књига 
поморских бродова, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2022 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о врстама отпада које се могу 
третирати у мобилним постројењима и врстама мобилних постројења за које се 
издаје дозвола за третман отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 
95/2022 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима за одређивање 
нуспроизвода и обрасцу извештаја о нуспроизводима, начину и роковима за 
његово достављање, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2022 
 
Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке 
прописе, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2022 
 
Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме, Службени 
гласник Републике Србије бр. 89/2022 
 
Програм Фонда за развој Републике Србије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 95/2022 
 
 
 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о измени Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја 
прва плата”, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за регулаторни оквир 
унапређења запошљавања Рома у јавном сектору, Службени гласник Републике 
Србије бр. 88/2022 
   
Правилник о допунама Правилника о начину контроле квалитета лекова и 
медицинских средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2022 
 
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за 
осигуранике који остварују право у јулу 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 89/2022 
 
Листа лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у 
средствима јавног информисања, Службени гласник Републике Србије бр. 
88/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку 
остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински 
потпомогнуто оплођење, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
33/2022 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о измени Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и 
процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у 
електронском облику, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2022 
 
Одлука о издвајању високошколске јединице Одсек Крушевац из састава 
Академије струковних студија Шумадија и њеном припајању Академији 
васпитачко-медицинских струковних студија, Службени гласник Републике 
Србије бр. 94/2022  
 



Правилник о допуни Правилника о критеријумима и стандардима за 
финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања, 
Службени гласник Републике Србије бр. 93/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у 
средњем образовању и васпитању, Службени гласник Републике Србије бр. 
95/2022 
 
Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 88/2022 
 
Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 93/2022 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 95/2022 
 
Решење о одбијању захтева за доделу националног спортског признања, 
Службени гласник Републике Србије бр. 95/2022 
 
Листа лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског 
емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног, односно 
аналогног преноса, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2022 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за јул 2022. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 90/2022 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за јун 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
95/2022 
 
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању 
потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 95/2022 
 
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању 
потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2021 – јун 2022. године у 
односу на период јул 2020 – јун 2021. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 95/2022 
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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 о устројству судова, Београд, 1891. 

 
 

2. Закон о накнади штете учињене злонамерном паљевином и намерним 
противзаконим поништајем ствари, донет 20. марта 1892. године у 
Београду 
 
 

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



 
 
1. ПРАКТИКУМ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Добросав Миловановић 
Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за 
издаваштво: Центар за јавну управу и јавне набавке, 2021. 

  
2. ЛОЗА У УЛИЦИ РИГЕ ОД ФЕРЕ: ПРИЧЕ 

Александра Ђуричић 
Нови Сад: Прометеј, 2021. 

  
3. ЧЕТВРТА ЉУБАВ 

Симо Пургић 
Нови Сад: Прометеј, 2021. 

  
4. КА КУЋИ ПЛИВАЈУЋИ 

Дебра Леви 
Нови Сад: Прометеј, 2021. 

  
5. ВИДИ НАС САД 

Гејр Гуликсен 
Нови Сад: Прометеј, 2021. 

  
6. И ТО ЋЕ ПРОЋИ:  

О ЖИВОТНИМ ПРОМЕНАМА, КРИЗАМА И НАДИ 
Џулија Самјуел 
Нови Сад: Психополис институт, 2021. 

  
7. МОТИВАЦИЈА:  

ПОДСТИЦАЈ НА АКТИВНОСТ, ОСЕЋАЊА И РАЗМИШЉАЊА 
Ламберт Декерс 
Нови Сад: Психополис институт, 2021. 

  
8. ПОСЛЕДЊА ГОСПОЂА ПАРИШ 

Лив Константин 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
9. ПСИХА И ХРАНА:  

ЗАШТО ЈЕДЕМО И КАДА НИСМО ГЛАДНИ? 
Јасмина Кнежевић и Јелена Блануша 
Нови Сад: Психополис институт, 2021. 

  
10. ПСИХОЛОГИЈА ПРИПАДНОСТИ:  

ДА ЛИ СМО РОЂЕНИ ДА ПРИПАДАМО? 
Кели-Ен Ален 
Нови Сад: Психополис институт, 2021. 
 



  
11. СПРЕМНИ ЗА ЖИВОТ:  

ШКОЛА: ИСТИНСКА ПРИПРЕМА ЗА СВЕТ ОДРАСЛИХ 
Дајен Тавенер 
Нови Сад: Психополис институт, 2021. 

  
12. ШТА ЈЕ ВАЖНО НА КРАЈУ?:  

ПИТАЊЕ СМРТИ И ЖИВОТA 
Ирвин Јалом и Мерилин Јалом 
Нови Сад: Психополис институт, 2021. 

  
13. СМРТ ТРАНСХУМАНИЗМУ, СЛОБОДА НАРОДУ! 

Крешимир Мишак 
Novi Sad: Skalar books, 2020. 

  
14. НИЛСКИ КОЊ 

Стивен Фрај 
Београд: Студио Лео, 2014. 

  
15. АСИМЕТРИЈА 

Лиса Халидеј 
Београд: Штрик, 2020. 

  
16. EL MAGO DE FERIA 

Јелена Ленголд 
Београд: Штрик, 2021. 

  
17. КРОЈАЧИЦА 

Берил Бејнбриџ 
Београд: Штрик, 2021. 

  
18. ЛИЗУШКА, 11 ГОДИНА 

Дојна Рушти 
Београд: Штрик, 2020. 

  
19. МОЈ МАЧКОЉУБИВИ ЖИВОТ 

Светлана Слапшак 
Београд: Штрик, 2021. 

  
20. ПОКРЕТНЕ СЛИКЕ 

Една О'Брајен 
Београд: Штрик, 2020. 

  
21. ШУНКИНИН ПОРТРЕТ 

Ђуничиро Танизаки 
Београд: Штрик, 2020. 
 



  
  

 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 
 
1. Бојана Ђоковић: ИГРА САБЉАМА: ПОВЕСТ О ФУГИ / Београд: 
Службени гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com//daec77ab-58f0-4659-91f6-f5d8125e4199/ИГРА-
САБЉАМА.aspx 
 

Сликовитост приповедања Бојане Ђоковић сваку сцену из сеновитог 
санаторијума у швајцарским Алпима приказује као „скок у таму”, књижевну 
слику дубина животног удеса сваког од становника тог места испуњеног сетом 
и тугом. Полифони облик фуге очекиваним контрапунктовима обликује људе и 
њихове судбине, као и дубоку жељу свакога од њих да створи имагинарну 
слику о себи. Зато истина о њиховом животу није аритметичко средиште, 
заједнички именитељ чињеница или став аутора према конкретном лику или 
догађају, већ дубоко субјективизована позиција приповедача који, бележећи 
догађаје и људске судбине, „пролази кроз пакао свог унутрашњег бића” (Х. 
Хесе).    

Музика, стара писма, делови гардеробе, фрагменти сећања, крхотине 
разбијених живота... све то гради ову необичну и слојевиту причу о људима 
изгубљеним у својој прошлости, који у носталгичном безвремену својих 
успомена чекају крај. На питање да ли унутрашњи удес одређује и преобликује 
егзистенцију и свест о догађајима из прошлости, или су тамни валери душе 
главног јунака трауматичним доживљајем своје располућености између 
некадашњег и садашњег поново створили свет дубоких тајни и горких истина, 
нажалост, нема довољно тачног одговора. Јер нема краја, мрачни предели душе 
су бескрајни, само је живот ограничен. 
 

 

 

 

 

 

 

https://klubglasnik.com/daec77ab-58f0-4659-91f6-f5d8125e4199/%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%90-%D0%A1%D0%90%D0%91%D0%89%D0%90%D0%9C%D0%90.aspx
https://klubglasnik.com/daec77ab-58f0-4659-91f6-f5d8125e4199/%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%90-%D0%A1%D0%90%D0%91%D0%89%D0%90%D0%9C%D0%90.aspx


2. Срђан Стојиљковић: ЧОВЕК СА ПОЛА СРЦА / Београд: Службени 
гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com//8c60eabe-6b3b-4986-bf70-359e9df58d5d/ЧОВЕК-СА-
ПОЛА-СРЦА-.aspx 
 

Роман Човек са пола срца прича је о људима нашег доба, њиховим 
радостима и скривеним жељама, о тражењу смисла и одговорности 
родитељства. Стереотипе свакодневице Стојиљковић разграђује кроз 
неочекиване обрте, приказујући људску природу из различитих углова. Ово је 
топла прича о потреби човека да воли и буде вољен. Целим срцем. 
 
 
 
3. Данијеле Аристарко: ЈА КАЖЕМ НЕ! : ПРИЧЕ О ЈУНАЧКОЈ 
НЕПОСЛУШНОСТИ / Београд: Службени гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://klubglasnik.com//v/2d0d507d-d024-46ae-b64e-8cb6d4a02bf5/Приче-о-
јуначкој-непослушности-Ја-кажем-НЕ!-(Bookvar-магазин).aspx 
 

Лако је рећи „не”. Шта је то? Обична реч. Само један слог. Готово ништа. 
Један сугласник после кога следи самогласник. То може и мало дете. Заправо, 
деца веома брзо науче да изговарају „не”, а онда почињу да га понављају у 
свакој прилици. Потребно је само зрнце храбрости и свест о последицама због 
изговореног. Храбре жене и ништа мање куражни мушкарци требало би 
свакодневно да изговарају ту малу реч. Чисто зарад одговорности према 
друштву, чисте савести, личног интегритета и самопоштовања. А то је једино 
што имамо – интегритет. 

Ипак, упркос једноставној лакоћи и елеганцији то „не” није тако често у 
нашим животима. Чак и она деца која на почетку често понављају тај слог 
касније, са зрелошћу, све ређе посежу за њим. Неки на концу трајно престану 
да изговарају ову реч. Чак је и забораве. 

Са друге стране, неки други никада не забораве да изговарају то „не”. 
Толико су упорни у томе да то тврдоглаво „не” постане њихово обележје, 
задужбина по којима ће их човечанство памтити. 

Управо о тим реткима говори књига Ја кажем НЕ! Данијела Аристарка 
коју је у српском преводу Бојане Алексић недавно објавила издавачка кућа 
„Службени гласник”. Можда није ни чудо што је баш Аристарко одлучио да 
напише књигу о онима који храбро кажу „не”. Рођен је 1977. године у Напуљу, 
граду који баш и није познат по лојалности и послушности централним 



властима. Наполитанци имају чак и свој сопствени, наполитански, језик који је 
заправо романски дијалекат, али, тихо, немојте то њима рећи, казаће вам „не”... 

...Неправде се и даље дешавају широм света. Свакоме може да се, већ 
сутрадан, догоди нека неправда. Теби, мени, неком нашем драгом или вољеном 
бићу. Морамо бити спремни. Морамо рећи „НЕ!” 

Милан Аранђеловић 
 
 
 

4. Драшко Милетић: МАТИЧНА КЊИГА / Београд: Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n5009_knjiga_maticna_knjiga_laguna.html 
 

Искрено, проницљиво и без патетике о једној генерацији у земљи пуној 
апсурда. 

Сваки солитер крије много тајни. Невидљиве нити повезују бројне 
становнике једног београдског солитера и једног писца, представника грађанске 
средње класе који покушава да опстане у суровом свету у коме се не сналази. 

А не сналазе се ни станари који преживљавају држећи се чврсто за своје 
корене, успомене и свакодневне ситнице. Матична књига је слојевита, 
јединствена и бескомпромисна хроника земље у којој су одувек постојале две 
правде. 

„Ауторова оданост тмини у начину посматрања живота, људи, историје, 
света, његова истрајна оданост грађанским вредностима сасецаним код нас из 
корена већ пуних седам деценија, његово индивидуално промишљање и 
преиспитивање осетљивих тема, о којима друштво намеће патриотски, 
национални, верски консензус занемарујући истину, логику, етику, хуманост, 
неретко и здраву памет, његов посматрачки и црнохуморни дар, стилска и 
језичка инвентивност и пробирљивост – кључни су квалитети Милетићеве 
књиге.”  

Љиљана Шоп 

 

„Трагати за рељефима и климом места рођења; откривати дарове предака; 
пронаћи тачке додира прошлог и садашњег, судбе и историје; преиспитивати 
све неравнине и напрслине света, простора и времена; установити мерна места 
праћења трајања и пропадања... Ово су само неки од дамара живота књиге 
Драшка Милетића, или фрагменти једног могућег упутства за употребу 
рукописа насталог на основу извода из Матичне књиге рођених.”   

Тамара Крстић 



 
5. Малте Хервиг: МАЈСТОР СВИТАЊА: ПЕТЕР ХАНДКЕ: БИОГРАФИЈА 
/ Београд: Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n5229_knjiga_majstor_svitanja_peter_handke_-
_biografija_laguna.html 
 

Петер Хандке је један од најконтроверзнијих и најплоднијих савремених 
писаца. Када је Шведска академија 10. октобра 2019. године обзнанила да је 
управо он добитник Нобелове награде за књижевност, уследила је међународна 
узбуна какве у историји ове награде још није било. Скоро нико није очекивао да 
ће писац вечито неприлагођен моди времена добити Нобелову награду. 
Награђени понајмање. Његову јавну слику обликују крајности: првосвештеник 
уметности, усамљени монах, пријатељ Срба. Колико истине стоји иза ових 
представа? Чини се да је и цео Хандкеов живот шетња између таквих крајности: 
између усамљености и љубави, страха од људи и жудње за славом, језика и 
политике, снова и света. 

Новинар и књижевни критичар, Малте Хервиг, дуго је разговарао са 
Хандкеом, његовом родбином, пријатељима, сапутницама и противницима и 
стекао увид у његове необјављене текстове. Резултат је свеобухватна 
биографија која анализира лик и дело овог великог писца. Посебно поглавље 
посвећено Југославији увелико осветљава Хандкеов политички и књижевни 
ангажман на нашим просторима. 

Биографија је богато илустрована и укључује досад необјављене 
фотографије, факсимиле страница дневника, као и Хандкеове цртеже и скице. 
 
 
 
6. Иван Златковић: И ЖИВ И МРТАВ / Београд: Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n4964_knjiga_i_ziv_i_mrtav_laguna.html 
 

Јунаци романа И жив и мртав сурови су одметници, разбојници и 
хајдуци који између два светска рата тероришу Аранђеловац и околину Букуље. 
У свом досад најбољем роману, заснованом на истинитим догађајима, 
Златковић даје уверљиву социјалну и културну слику ондашњег друштва, чије 
све слојеве прожимају насиље, отимачина и расуло, лишени херојске епске 
димензије. Ова напета прича пуна је преокрета, живописних дијалога и 
упечатљивих ликова, како хајдука и чувара закона, тако и обичног света, 
заплашеног и традиционално политички подељеног, затеченог између чекића и 
наковња у покушају да остане више жив него мртав. 



Посебну боју овом роману дају уверљиви женски ликови приказани у свој 
својој трагичности и оданости традиционалним вредностима, разапети између 
дужности, страха и унутрашње побуне, било да се ради о невиним жртвама 
хајдука, њиховим супругама или љубавницама. 

„Златковић на нов начин приступа историјској и документарној грађи. 
Роман с елементима друштвене и менталне хронике малог града, у узбудљивом 
раздобљу између два светска рата, оживљава свет и стварност једне прошлости 
у њеној књижевној пуноћи. Кореографијом хајдучког/жандарског наслеђа, као 
обрасца свеколике супротстављености у човеку и међуљудским односима, 
друштвени миље постаје вишезначан и рељефан, уметнички атрактиван. 
Поступком књижевног алхемичара, писац живописну документарну грађу 
претвара у фантазмагоричну и драматичну прозу.”  

Драган Лакићевић 
 
 
 

7. Горан Скробоња, Иван Нешић: ФИРЕНТИНСКИ ДУБЛЕТ. СФУМАТО / 
Београд: Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n4986_knjiga_firentinski_dublet_sfumato_laguna.html 
 
 
„Књига која се не испушта из руку. Историја се вратила да остане с нама.”  

Васа Павковић 

 

Година 1889. После неколико мирних месеци Лондон поново дрхти од 
страха: Трбосекова убиства су се наставила, а Скотланд Јард не успева да 
пронађе крволочног починиоца. 

Помоћ може да понуди само један човек – исти онај који је, десет година 
раније, српској полицији помогао да пронађе и ухвати серијског убицу Саву 
Савановића. Човек по имену Милован Глишић. 

Али краљ Милан I Обреновић има за Глишића још један задатак. У 
Лондону славног писца чека мисија од чијег исхода не зависи само судбина 
српске и британске круне већ судбина читавог света, мисија у којој кључно 
место заузимају бележнице двојице највећих уметника ренесансе, Леонарда и 
Микеланђела, из времена када су накратко радили заједно у Фиренци, познатије 
под називом Фирентински дублет. 

 



„Скробоња и Нешић мајсторски повезују тајну историју, стимпанк и 
хорор у заводљиву књижевну мајсторију у којој ће уживати сваки љубитељ 
фантастике. Сугестивна нарација заснована на познавању периода о коме се 
пише, интригантан заплет и привлачни ликови граде духовито и забавно штиво 
за истинско читалачко уживање.”  

Др Љиљана Пешикан Љуштановић 

 

„Пред крај XIX века какав (не) познајемо, маркантни српски писац 
Милован Глишић, захваљујући досетљивости и спретности, решава 
мистериозна серијска убиства у околини Ваљева и усред Лондона. Узбудљиво 
штиво рафинираног стила из пера домаћих мајстора историјског трилера.” 

Илија Бакић 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД ЈУЛ–АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ 
 
1. ЧОВЕК КОЈИ ПЛАЧЕ ОД СМЕХА 

Фредрик Бакман 
Београд: Лагуна, 2020. 

 

   
2. ЖЕНА БЛИЖЊЕГА ТВОГА 

Тони Парсонс 
Београд: Лагуна, 2021. 

 

   
3. У ПОМОЋ, МОЛИМ ЗА ОПРОШТАЈ 

Фредерик Бегбеде 
Београд: Booka, 2011. 

 

   
4. СЈАЈНО МЈЕСТО ЗА НЕСРЕЋУ 

Дамир Каракаш 
Београд: Лом, 2019. 

 

   
5. АУТСАЈДЕР 

Стивен Кинг 
Београд: Вулкан издаваштво, 2019. 

 

   
6. ЉУБАВ ДОБРЕ ЖЕНЕ 

Алис Манро 
Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2018. 

 

   
7. УХВАТИ ЗЕЦА 

Лана Басташић 
Београд: Контраст издаваштво, 2018. 

 

   
8. ГОРКИ МЕСЕЦ 

Колин Фалконер 
Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 

 

   
9. ПРОХУЈАЛО СА ЖЕНОМ 

Ерленд Лу 
Београд: Геопоетика, 2011. 

 

   
10.  ЦАРСТВО СУНЦА 

Џејмс Грејам Балард 
Београд: Чаробна књига, 2013. 
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