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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 Летонији на нерезиденцијалној основи са седиштем у Стокхолму, Нинослава 
Стојадиновића, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Летонији на нерезиденцијалној основи са седиштем у Стокхолму, Душана 
Црногорчевића, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Хаити на нерезиденцијалној основи са седиштем у Хавани, Милене Луковић 
Јовановић, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Хаити на нерезиденцијалној основи са седиштем у Хавани, Марине Перовић 
Петровић, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Јапану, Ивана Мркића, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Јапану, Бојане Адамовић-Сраговић, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Ирак, Нина Маљевића, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Ирак, Радисава Петровића, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о Влади, Службени гласник Републике Србије  
бр. 16/2011 
 
Закон о министарствима, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Одлука о измени Стратегије очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне 
државе и Срба у региону, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Одлука о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом, 
Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Одлука о избору чланова Владе, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2011 
 
Одлука о изменама Упутства за спровођење непосредних избора за чланове Националног 
савета бошњачке националне мањине, расписаних за 17. април 2011. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2011 



Одлука о измени и допуни Пословника Владе, Службени гласник Републике Србије 
бр. 20/2011 
 
Одлука о отварању конзулата Републике Србије у Бисао, Република Гвинеја Бисао, 
Службени гласник Републике Србије бр. 21/2011 
 
Правилник о начину вођења поступка и сачињавању записника о налажењу детета, 
Службени гласник Републике Србије бр. 12/2011 
 
Правилник о садржају годишњег извештаја аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Њујорку, Сједињене 
Америчке Државе, Мирјане Живковић, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Херцег Новом, Црна Гора, 
Марине Јовићевић, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Сиднеју, Аустралија, Бранка 
Радошевића, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Даки, Народна Република 
Бангладеш, Саједа Кадера Икбала, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Решење о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Даки, Народна 
Република Бангладеш, Азмету Мојину, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Њујорку, Сједињене Америчке 
Државе, Бранка Радошевића, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Решење о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове 
Националног савета бошњачке националне мањине, Службени гласник Републике Србије  
бр. 18/2011 
 
Решење о одређивању бирачких подручја за непосредне изборе за чланове Националног 
савета бошњачке националне мањине, расписане за 17. април 2011. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2011 
 
Правила о раду изборних комисија за бирачка подручја за спровођење непосредних избора за 
чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписаних за 17. април 2011. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2011 
 
Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период 
од 2011. до 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о допуни Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз дугорочно 
стамбено кредитирање у 2011. години, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2011 
 
Уредба о условима и начину коришћења подстицаја за подршку развоју села кроз јачање 
људских капацитета земљорадничких задруга у 2011. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 12/2011 
 
Уредба о расподели и корићшењу средстава за субвенционисање заштићених природних 
добара од националног интереса у 2011. години, Службени гласник Републике Србије  
бр. 14/2011 
 
Уредба о утврђивању и остваривању права на подстицаје произвођачима пољопривредних и 
прехрамбених производа за 2011. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Уредба о утврђивању Програма расподеле и коришћења средстава за програме и пројекте у 
области омладинске политике у 2011. години, Службени гласник Републике Србије  
бр. 14/2011 
 
Уредба о изменама Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ, 
оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Уредба о структури, методологији израде, начину усклађивања развојних докумената, 
начину спровођења јавне расправе, као и начину и роковима излагања на јавни увид 
развојних докумената регионалног развоја, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Уредба о привременом квантитативном ограничењу извоза, односно упућивања одређених 
врста робе, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2011 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене система продуктовода кроз 
Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-Панчево-Смедерево-Јагодина-Ниш), Службени 
гласник Републике Србије бр. 19/2011 
 
Уредба о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2011 
 
Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2011 
 
Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2011. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2011 
 
Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих ће се вршити увоз и транзит пошиљки 
и пратећих предмета који подлежу ветеринарско-санитарној контроли, Службени гласник 
Републике Србије бр. 14/2011 
 
 



Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза, Службени 
гласник Републике Србије бр. 20/2011 
 
Одлука о Критеријумима и мерила за одређивање висине накнаде за лиценце за обављање 
енергетских делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за транспорт, складиштење, 
дистрибуцију и трговину природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Одлука о висини накнаде и другим услугама које пружа Агенција за привредне регистре у 
поступку вођења Регистра задужбина и фондација, Службени гласник Републике Србије  
бр. 16/2011 
 
Одлука о висини накнаде и другим услугама које пружа Агенција за привредне регистре у 
поступку вођења Регистра представништава страних задужбина и фондација, Службени 
гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита 
за ликвидност на основу залоге хартија од вредности, Службени гласник Републике Србије 
бр. 18/2011 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање 
дневне ликвидности банака на основу залоге дневне ликвидности банака на основу залоге 
хартија од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2011 
 
Одлука о управљању ризиком ликвидности банака, Службени гласник Републике Србије  
бр. 18/2011 
 
Одлука о извештавању банака, Службени гласник Републике Србије бр. 18/2011 
 
Одлука о условима под којима се могу репродуковати новчанице и ковани новац, Службени 
гласник Републике Србије бр. 18/2011 
 
Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован, Службени гласник 
Републике Србије бр. 18/2011 
 
Одлука председника Владе којом овлашћује Верицу Калановић, потпредседника Владе, да 
усмерава и координира рад министарстава и посебних организација у области формулисања 
и спровођења политике привредног развоја, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2011 
 
Одлука о образовању Националног комитета за обезбеђивање у ваздушном саобраћају, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2011 
 
Правилник о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски 
приход Буџетског фонда за ванредне ситуације, Службени гласник Републике Србије  
бр. 14/2011 
 
Правилник о одређивању висине трошкова полагања стручног испита библиотечких радника, 
односно посебног дела стручног испита и висине накнаде члановима Комисије и 
испитивачима за рад у Комисији, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
 



Правилник о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 
Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Правилник о изменама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање 
уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2011. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Правилник о условима финансирања пројеката или изградње инфраструктуре намењене 
реализацији иновационих и развојних пројеката, Службени гласник Републике Србије  
бр. 16/2011 
 
Правилник о условима конкурисања и критеријумима за избор реализатора пројеката који се 
финансирају из буџетских средстава и фондова са већинским државним власништвом, 
Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих резултата на 
иновационим и развојним пројектима, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о поступку активирања и враћања средстава наменског депозита, односно 
банкарске гаранције, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о измени Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање 
одобрења за приређиваче игара на срећу - клађење, Службени гласник Републике Србије  
бр. 16/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину вођења обавезнихевиденција о 
оствареном промету по аутомату, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о начину утврђивања испуњености услова за 
добијање одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о врстама игара на срећу (каталог игара на 
срећу), Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава, Службени гласник Републике 
Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о висини трошкова приватизације пред Агенцијом за приватизацију, Службени 
гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о условима за признавање нових раса, линија и хибрида домаћих животиња, 
Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које морају испуњавати 
корисници средстава Фонда за заштиту животне средине, условима и начину додељивања  
 
 
 



средстава Фонда, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за додељивање средстава 
и уговорених права и обавеза, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о пружању услуга из ваздуха и превозу за сопствене потребе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 19/2011 
 
Правилник о допуни заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном 
ваздухопловству, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2011 
 
Правилник о одступању од заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном 
ваздухопловству, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2011 
 
Правилник о инспекцији комисије у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству, 
Службени гласник Републике Србије бр. 19/2011 
 
Правилник о условима и поступку издавања уверења о градацији уређаја за симулирање лета 
авиона, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2011 
 
Правилник о условима и поступку издавања уверења о градацији уређаја за симулирање лета 
хеликоптера, Службени гласник Републике Србије бр. 19/2011 
 
Правилник о изменама Правилника о платама и другим примањима запослених у 
Министарству финансија – Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2011 
 
Упутство о начину обрачуна и плаћању накнаде за унапређење ваздушног саобраћаја, 
Службени гласник Републике Србије бр. 17/2011 
 
Упутство о изменама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања 
банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности, 
Службени гласник Републике Србије бр. 18/2011 

 
Упутство о документацији и обрасцу о испуњености услова за коришћење подстицаја 
произвођачима пољопривредних и прехрамбених производа за 2011. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 20/2011 
 
Закључак о усвајању Националног програма руралног развоја од 2011. до 2013. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Решење о измени и допуни Правилника о испуњавању погодности и класификацији такси 
возила, Службени лист града Београда бр. 5/2011 
 
Pешење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Београда за 2011. годину са Програмом, Службени лист града Београда  
бр. 3/2011 
 
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног 
урбанистичког плана Београда, Службени лист града Београда бр. 5/2011 
 
 
 
 



Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Планова генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе  - град Београд, 
Службени лист града Београда бр. 5/2011 
 
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне 
регулације система зелених површина Београда, Службени лист града Београда бр. 5/2011 
 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Наредба о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести слинавке и шапа у 
Републику Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2011. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 15/2011 
 
Одлука о допуни Одлуке о броју државних службеника и намештеника у кабинетима 
министара, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2011 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о максималном броју запослених у органима државне 
управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Одлука о примени Посебног колективног уговора за делатност пољопривреде, прехрамбене, 
дуванске индустрије и водопривреде Србије на све послодавце који обављају ову делатност, 
Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Одлука о примени Посебног колективног уговора за грађевинарство и индустрију 
грађевинског материјала Србије на све послодавце који обављају ову делатност, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Одлука Уставног суда којом се утврђује да се одредбе члана 3. ст. 2. до 5. Правилника о 
начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (Службени 
гласник РС, бр. 116/06, 16/07 – исправка, 38/07, 45/07 –исправка и 97/07) у време важења 
нису биле у сагласности с Уставом и законом, Службени гласник Републике Србије  
бр. 15/2011 
 
Правилник о измени Правилника о медицинској рехабилитацији у стационарним 
здравственим установама специјализованим за рехабилитацију, Службени гласник 
Републике Србије бр. 15/2011 
 
Правилник о стручним испитима запослених у Министарству унутрашњих послова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 21/2011 
 
План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2011. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2011 
 
 
 



Листа лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног 
информисања на дан 31. децембра 2010, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о мерилима изградње и позиционирања националног бренда Србије кроз инострану 
кинематографску продукцију у Републици Србији у 2011. години путем улагања у домаћу 
филмску индустрију, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Одлука о оснивању Универзитета одбране у Београду, Службени гласник Републике Србије 
бр. 14/2011 
 
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2011 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских 
студија и студијског програма основних струковних студија који се финансирају из буџета на 
Криминалистичко-полицијској академији за школску 2011/2012. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 14/2011 
 
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
мастер академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је 
оснивач Република за школску 2010/2011. годину, Службени гласник Републике Србије  
бр. 20/2011 
 
Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског перограма и 
приступу мултиплексу у терестичкој дигиталној радиодифузији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 12/2011 
 
Правилник о облику, садржају и начину вођења Регистра иновационе делатности, Службени 
гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из Регистра, 
Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о садржају годишњег извештаја субјеката иновационе делатности, Службени 
гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о садржини и начину вођења Регистра представништава страних задужбина и 
фондација, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Правилник о ближој садржини и начину вођења Регистра задужбина и фондација, Службени 
гласник Републике Србије бр. 16/2011 
 
Обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са изборима за националне савете 
националних мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2011 
 
 
 



РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у фебруару 2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ раста потрошачких цена у јануару 2011. године, Службени лист града Београда  
бр. 4/2011 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2011. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 

 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. ПОЛИТИКА + + 
2. ДАНАС + + 
3. БЛИЦ + + 
4. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
5. НИН + + 
6. КУРИР +  
7. PRESS +  
8. ВРЕМЕ + + 
    
    

 
 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-

26 
Андрићев венац 1 

1.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+ + 

2.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

+  

3.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ +  
4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА +  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1

1. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за 
књижевност и друштвена питања 

+  

2. PC PRESS +  
3. MIKRO PC-WORLD +  
4. ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА: месечни 

пословни часопис 
+  

5. СУДСКА ПРАКСА: месечни информативни 
часопис 

+  

6. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 
праксу финансија 

+  

 
 
 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1.  МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
 

+  

2.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 
СТАТИСТИКУ 

+  

3.  БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+  

4.  БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА +  
5.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
+  

6.  САОПШТЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 
СТАТИСТИКУ 

+  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3 
 
 
 
 
 
 

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Излазећи у сусрет све изражајнијим 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 библиотека 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 ће ове књиге (из којих дајемо само изводе) моћи да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 
                                МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: часопис, књига двадесет прва, 1926. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Смештај у библиотекама  

 Немањина 22-26 А. венац 1 
 

 
1. 

ГРАДОВИ СРБИЈЕ У СЛИЦИ И РЕЧИ 
Ковачевић Стеван 
Београд: Београдска књига, 2010. 

 
+ 

 

    
 
2. 

ЗНАЧЕЊА СРПСКОХРВАТСКОГ 
ИНСТРУМЕНТАЛА И ЊИХОВ РАЗВОЈ 
(Синтаксичко-семантичка студија) 
Ивић Милка 
Београд: САНУ, Београдска књига, 
Институт за српски језик САНУ, 2005. 

 
 

+ 

 

    
 
3. 

ОПШТА НАЧЕЛА ПРЕВОЂЕЊА 
Хлебец Борис 
Београд: Београдска књига, 2009. 

 
+ 

 

    
 
4. 

СИНТАКСИЧКЕ ТЕМЕ 
Танасић Срето 
Београд: Београдска књига, 2009. 

 
+ 

 

    
 
5. 

СПИСИ ОДБОРА ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ 
ЈЕЗИКА (књига IX и X) 
Београд: Београдска књига, 2007. 

 
+ 

 

    
 
6. 

БЕЛЕШКЕ О КОСМИЧКОМ 
ДВОРИШТУ 
Драганић Иван Г. 
Београд: Београдска књига, 2008. 

 
+ 

 

    
 
7. 

НОЋИ 
Пиштало Владимир 
Београд: Народна књига-Алфа, 2006. 

 
+ 

 
 

    
 
8. 

УЧЕЊЕ ЈЕЗИКА 
Данојлић Милован 
Београд: Српска књижевна задруга, 2008. 

+ 
 
 

    
 
9. 

БЕЛЕЖЕЊЕ ПО БЕОГРАДУ 
Бобић Ђорђе 
Београд: Самиздат Б92, 2010. 

 
+ 

 

    
 
10. 

ИСКУПЉЕЊЕ 
Олафсон Олаф 
Београд: Самиздат Б92, 2010. 

 
+ 

 
 

 



Смештај у библиотекама  
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1. Антић Мирослав : АНТОЛОГИЈА АНТИЋА : изабрана лирика Мирослава 
Антића / Нови Сад : Прометеј, 2010. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2178/Antologija+Antic.shtml
 
Не можемо без Антића 
 
Васколика стваралачка помама Мирослава Антића (1932–1986) подстакнута је  интимним 
страхом да се, не дао Бог, мимоиђемо са неким од чудеса овога света. Свеједно да ли је реч о 
пејзажима, женама, књигама, мудрацима, увек је у Антићевом рукопису жудња за тоталним 
животом омогућавала да се отвори чаролија обичног. 
Планетарне плиме једном су екстатични ваздух нашег јединственог морнара, свакако и 
бунтовника са разлогом. Узбуђења се, често веома успешно, претапају у узбудљиве наше 
несанице. 
Антићеве теме без јединства, у семантичким назнакама познатог наслова Исидоре Секулић, 
заправо подразумевају непреглед наших модерних времена. Сада се јасно види да је Антић, у 
једној од својих раних песама, човечанство осећао као ствар колико породичну толико и 
метафизичку. 
Само још Антић, са Бранком Миљковићем, једини легендарни песнички двојац друге 
половине прошлог века, може да вас изненади. 
Рапсодични аутор Војводине и њених безмерних небеса, који је, тако рано, посве млад, тепао 
ђерму, као свом млађем брату, а звезде проналазио на свим странама, па и у нашем 
равничарском ниском грмљу, – у резонанси позне, вишегодишње филозофске литературе, 
објавио Савршенство ватре и Мит о птици, као велике тестаменталне трактате о нашем 
постојању. 
Доказало се у више наврата да је овај наоко разбарушени, непредвидљиви боем итекако 
марио поуздан податак, минуциозно истраживање, изградњу саму. Раша Попов је баш на 
примеру Гаравог сокака показао у коликим је размерама овај бајковитан Банаћанин био на 
страни изричитог ромског говора, презирући ачења сваке врсте. 
Антићева харизма је била и остала неодољива. Нашем оскудном трајању, у некадашњем, 
маленом граду, једини је он био кадар да сугерише атрибут узвишености, среће, ... Са већ 
знатне временске удаљености, може се са сигурношћу утврдити како је Антићев говор, као и 
његова биографија уосталом, био алиби за нашу укупну скученост, конвенционалност, 
неоствареност. 
Није он побркао план живота и подстакао мишљење, како то тврде наши (о)тужни 
позитивистички критичари, него је, даровито и својевољно, покушао да укине границу 
између папира кога је, скоро као фетиш, волео, писао и цртао, и безмерне плазме живота који 
траје. 
У Антићевом стваралачком потезу, једнако у стиху, прози, као и у драми и филму, било је 
увек нечег ненадокнадиво завереничког, бунтовног, скоро устаничког. Његов 
вишедеценијски старт ка табу мотивима, био је тако природан, али истовремено лудо храбар. 
Довољно је овде поменути круцијалне, а дотад недодирљиве теме Голог отока и сурово 
време откупа, у филмовима Свети песак и Доручак са ђаволом па намах поставити нашег 
песника на разину велике, булгаковљевске планетарне трагедије. А, веома конвергентно, 
појава Плавог чуперка и тинејџерске, прве љубави, оне већ далеке 1965, када сам га 
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промовисао у београдском Атељеу 212, није само узнемирила наше букварске тадашње 
медиокритете, него је, у најбољој традицији некадашњег КАДОК-а, остварила једну од 
наших најалармантнијих маштарија. 
Рођен равно сто година после Ђуре Јакшића (1832, 1932), на небеској раздаљини од Српске 
Црње до Мокрина, Антић је романтичарски дух једног бившег времена обновио, стварајући 
од своје укупне поезије једну од најпотреснијих наших аутобиографија. 
У књизи Концерт за 1001 бубањ (1962), карактеристично га одаје поднаслов: Дневник о 
мени, љубави и неким птицама. Касније се обзнанило до краја: Антић је (п)остао наш највећи 
песник птица. Нико као он, ваља и сада поновити, није о птицама певао тако заветно, 
носталгично и болно. Попут Паола Учела, он је баш птицама поклонио своју љубав, своје 
ноћне море, свој сан. Уосталом, и на његовим раним цртежима најчешће се, као симбол, 
јављају железничке трачнице, телефонске жице, звезде, винске бозе и чаше и – птице. 
Готово да је свака од многобројних Антићевих књига читанка љубави, уговор са птицама, 
путовођа по великом звезданом шару који је над нама, непрекидно, заувек, кров света. 
Цитирао је једном кафанску мађарску песму: У животу је увек било некако. Е, то некако, на 
Антићевим раскршћима, биографским и песничким, имало је, увек и увек, и димензију 
продужетка, унутрашњег обогаћивања, спирале истраживања, како би се, кад тад а можда и 
раније, досегао онај унутрашњи врх несхватљивог и могућег. 
Чинио је готово немогуће. У Панчевцу је објављивао један од првих наших националних 
стрипова, а у овдашњем, локалном листу фељтон Обично петком, који је постао образац 
новосадског подлисја, у матошевском смислу. 
Усуђујем се да и овде, баш данас, поновим: 
Када сам у јуну 1986, непосредно пред песникову смрт, завршавао књигу Улепшавање 
невидљивог (Хагиографија о Мирославу Антићу, 1986), Антић ми је, у перо, издиктирао 
један од крајева те књиге: 
„У целом свету кад пише бајку – био једном, било једном, уверавају те да је то истина. 
Једино у Закавказју почињу бајку: 
Било једном, а можда и није било. 
Ти веруј ако хоћеш, а можда и не мораш. 
Кад је реч о мени – ствар треба завршити закавкаски. 
Био једном, а можда и није био.“ 
Свакако, наше дуго и поуздано памћење доказује да је био Антић. 
Песник, боем, уметник речи, усмењак, певач, сликар, драматичар, сценариста, велики спавач, 
капетан брода, путник, пустолов, љубавник завичаја, астроном, али и астролог, паор, дечак, 
Банаћанин, саговорник Превера, партнер Таља, наследник Змаја, филмаџија, бостанџија, 
градитељ, џудиста, мајстор свакојаких вештина, репортер, заљубљеник возова, нарочито 
експресних, мислилац, друг из детињства које није прохујало, боксер, опчињен летом галеба 
Џонатана Ливингстона. 
Антић је, поновимо углас, тајанствена, чудесна тачка наших говора и разговора, наших 
реченица. Не можемо без Антића. 
  
Драшко Ређеп 
 
 
 
 
 
 
 



2. Црњански Милош : АНТОЛОГИЈА ЦРЊАНСКИ : изабране странице 
Милоша Црњанског / Нови Сад : Прометеј, 2007. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/1332/Antologija+Crnjanski.shtml
 
Опис књиге 
 
Друго, поновљено издање "Антологије Црњански", први пут објављене 1993. године. 
Поводом 30 година од смрти Милоша Црњанског, др Драшко Ређеп у престижној Едицији 
"Антологије" бележи своје читање Милоша Црњанског. Од "Лирике Итаке" до "Романа о 
Лондону", "Хиперборејаца" и "Ламента над Београдом". Антологијске песме, приповетке, 
есеји, дневнички записи и одломци из романа Милоша Црњанског. Избор др Драшка Ређепа, 
пратећи хронолошки редослед настанка обухваћених дела, показује једног мање познатог 
нам Црњанског док садржина одговара како приређивачевом, тако и укусу самог писца: "Ако 
би антологија обухватала, просто, књижевност моје родне земље, увек бих желео да у њу уђе 
неколико мојих лирских песама, а нарочито, још нештампан, ‘Ламент над Београдом’. Осим 
тога, нешто путописа из Тоскане, Шпаније, Грчке, Данске и Шпицберга. Осим тога, мој 
роман "Сеобе“, просто зато што се сматра репрезензтативним делом мог стварања. Надам се, 
међутим, да ће у такве антологије ући сигурно, и моји романи, које штампање тек чека. 
"Сачувао сам љубав", разговор са Милошем Црњанским "Књижевник, који се не мења, 
жалосна је фигура". Тако је исто говорио Црњански, унеколико тумачећи структуралне, а не 
мисаоне нијансе властитог опуса који се стварао седамдесет година. Имали смо и то на уму 
при компоновању "Антологије Црњански". Но, исто тако, и типичан и унеколико вечити знак 
аутора, онај изазов хитре препознатљивости до које је, уосталом, толико држао и сам: 
"Мештровићев кип познаћете лако а и моје песме са извесне даљине." 
 
Из предговора др Драшка Ређепа 
 
 
3. Тишма Александар : AНТОЛОГИЈА ТИШМА : изабране странице / [од] А. 
Тишме / Нови Сад : Прометеј, 2006. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/1103/Antologija+Tisma.shtml
 
Опис књиге 
 
Изабране странице Александра Тишме 
 
Након изабраних страница Антића, Исидоре, Црњанског, Чиплића, Вељка Петровића и 
Матића, др Драшко Ређеп је предговором, избором, редакцијом и коментарима приредио и 
књигу у којој су се нашли најостваренији тренуци Александра Тишме (Хоргош, 16.1.1924 – 
Нови Сад, 14.2.2003), репрезентативног српског и европског писца друге половине 20. века. 
Пратећи Тишмино стваралаштво од самог почетка др Ређеп је овде напоредо поставио све 
жанрове којима се писац бавио: приповетке, есеје, песме, одломке из драма и његових 
чувених романа. У књигу је уврштен и јединствен циклус од четири интервјуа које је са 
великим писцем водио Јово Париповић у периоду од 1983. до 1995. године. "Уздржан а 
бескрајно радознао, Александар Тишма, солиста, као наишао из познатог филма Романа 
Поланског, а у бити доказани представник генерације без младости, он је средњоевропски 
синдром верификовао изблиза, својевољан, никако не подносећи баријере, намах 
интернационалан. Имао је русовску, очајничку, бродоломничку потребу да сведочи о рату, 
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погромима, холокаусту, али и о свицима оргастичког славља у тмурним континенталним, 
панонским ноћима незајажљиве еротике, скучености, бекства ка светлима великих 
престоница света. Његов новосадски круг кредом укида драматично општа места 
уобичајених ламентација над очајем малих средина. Изричито грађански писац једног 
прелазног времена, непосредно се, после толико деценија, надовезује на насељени свет 
Јакова Игњатовића, периферијски, изанђао, крезубавог габарита свести и савести, вере и 
невере, моћи и немоћи, доброте и свеопште плиме зла и недаћа". "У новијој српској 
књижевности, можда се још једино Меши Селимовићу могло да деси да чита два скоро 
различита текста, а свакако друкчије интонирана, о себи и свом стваралаштву, у двема 
издањима једне те исте енциклопедије, једног те истог лексикона. Разлог ваља тражити у 
појави дела каква су Дервиш и смрт, Књига о Бламу и Употреба човека, написаних и 
публикованих у зрелим, скоро би се рекло накнадним годинама аутора. У нас је, може бити, 
још само Исидора Секулић имала сличну генезу изнутра као Александар Тишма: надмашити 
себе, надрасти освојено, по сваку цену." ... "Писао је о убицама и проституткама, 
губитницима и крвницима, жртвама и еротоманима, војницима и квислиншким новинарима, 
као да се без прекида налази пред иследником и исписује једнако своју аутобиографију с 
којом онај преко пута стола никако није био задовољан." 
 
др Драшко Ређеп 
 
 
4. Шипка Милан : КУЛТУРА ГОВОРА / Нови Сад : Прометеј, 2009. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/1483/Kultura+govora.shtml
 
Опис књиге 
 
Задовољство нам је да вас обавестимо да је континуитету неговања културе изражавања и 
лингвистике изашла из штампе још једна књига - "Култура говора", аутора др Милана 
Шипке. Ова књига на јасан, аргументован, ауторитативан и прегледан начин указује на 
изузетан значај говора и на велику моћ изговорене речи. Наш народ је то одавно препознао 
мудром изреком "Лепа реч гвоздена врата отвара", као и кроз пословицу: "Човјек се по 
бесједи познаје". На значај изговорене речи и на снагу говора пре више од 2.500 година 
указивали су стари Грци и Римљани негујући лепу реч и вештину говора. Античка Грчка, у 
којој је зачета европска па и светска цивилизација, је негујући значај говора и изнедрила, по 
мишљењу многих, непревазиђеног говорника свих времена, Демостена. Поред евидентног 
значаја говора код свих народа у свим временима, чини се да ова књига никада није била 
актуелнија и потребнија било да се ради о послу, политици, науци, новинарству, просвети, 
култури, уметности или свакодневном комуницирању. Наравно, "Култура говора" не пружа 
лака решења, већ труд, напор и разумевање да би се, како аутор каже, речитост исплатила, 
као што је, уосталом, Милан Шипка то сјајно учинио у нашој едицији ПОПУЛАРНА 
ЛИНГВИСТИКА (Приче о речима, Занимљива граматика, Зашто се каже, Популарна 
лингвистика у школи...). 
Стога се Издавачка кућа Прометеј одлучила на идентични дизајн и графичко решење: тврд 
повез, 387 страница, ћирилица, 14 х 20 цм.  
Са задовољством вам препуручујемо ову књигу речима рецензента доц. др Вељка Брборића: 
"Књига Милана Шипке "Култура говора" писана је прецизно, јасно и прегледно. У њој се о 
питањима културе говора српског језика, па и о језику уопште, говори на стручан, поуздан и 
проверен начин. Стога ће, нема сумње, она наћи своје место и код оних који се образују, 
ученика и студената, и код оних који им преносе знања, посебно код наставника матерњег 
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језика, али и код свих других који желе да стекну нова сазнања о култури говора и усаврше у 
професионалном и свакодневном животу толико важну и потребну вештину говорења. Ова је 
књига, дакле, у целини потребна, прихватљива, и употребљива као приручник за студенте 
учитељских, филолошких и филозофских факултета, па и свих других високошколских 
установа на којима се изучава тај предмет, али и за све оне којима је стало до неговања 
језичке културе српског књижевног језика, без обзира на струку и занимање (учитеље, 
наставнике, професоре, новинаре, културне и јавне раднике...)". 
 
 
5. Шипка Милан : ЗАНИМЉИВА ГРАМАТИКА / Нови Сад : Прометеј, 2009. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/1370/Zanimljiva+gramatika.shtml
 
Опис књиге 
 
Ова књига је збирка необичних прича о језику, његовој граматичкој структури и правопису. 
За разлику од традиционалних граматика и приручника, овде читалац није пуки прималац 
(сувопарних и досадних) граматичких поука, него мисаоно и емоционално ангажовани 
учесник у узбудљивом откривању суштине језичких појава. Тако се у сарадњи с читаоцем 
ствари истерују на чистину, отклањају заблуде и погрешке, а сазнавање стандардне језичке 
норме долази на крају као плод заједничког трагања и вредна награда за уложени труд. У тој 
оригиналности, привлачности сазнајног пута основна је драж "Занимљиве граматике". 
 
Др Милија Николић 
 
Непосредан, лак и духовит начин казивања о граматичким и правописним питањима, уз 
максимално ангажованог читаоца, поред осталог и преко различитих језичких игара: 
загонетки, питалица, ребуса, слагалица, анаграма и др., нуди наставницима српског језика у 
нашим школама инвентивно полазиште за обраду језичког градива на редовним часовима, 
или у раду лингвистичких секција, а ученицима и свим онима који се занимају за језик и 
језичку правилност, занимљиво штиво које ће им омогућити да прошире и продубе своја 
знања о језику. 
 
Др Срето Танасић  
 
 
6. Шипка Милан : ЗАШТО СЕ КАЖЕ / Нови Сад : Прометеј, 2009. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/1354/Zasto+se+kaze%3F.shtml
 
Опис књиге 
 
"Аутор је у овој књизи објаснио порекло и значење више од стотину устаљeних израза, или 
"крилатица“, како их је још Хомер назвао, јер на њиховим крилима мисао лети од 
сабеседника до сабеседника, али и од народа до народа, из културе у културу, из епохе у 
епоху. Шипка је о свакој ‘крилатици’ испричао причу на начин који га сврстава међу код нас 
малобројне посланике од пера и науке што о језичким питањима пишу јасно и занимљиво, 
тако да читаоци њихово штиво доживљавају као праву лингвистичку белетристику." 
 
Др Радојица Јовићевић 
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"Уз откривање порекла и значења појединих израза, у овој се књизи објашњавају и различити 
појмови из митологије, религије и празноверја, историје, књижевности, спорта, медицине и 
других подручја науке и живота. Стога се може рећи да она, као и остале књиге у серији 
"Популарна лингвистика“, пружа читаоцу и нешто више од самог језика - пружа му бројна 
сазнања о животу и свету у коме живи." 
 
Др Срето Танасић  
 
 
 
7. Шипка Милан : ПРИЧЕ О РЕЧИМА / Нови Сад : Прометеј, 2009. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/1219/Price+o+recima.shtml
 
Опис књиге 
 
"Јесте ли икад размишљали о томе зашто кажемо: оловка, перо, перорез, улица, аутобус, 
авион, стрип? Зашто су људи чудног аустралијског торбара, клокана, назвали кенгур и зашто 
симпатичног, трунтавог, али не и безопасног газду наших шума зовемо медвед? Зашто је 
други дан по недељи - уторак, трећи - среда, а шести - субота? Јесте ли икад о томе 
размишљали?" Милан Шипка, "Приче о речима" 
"У лингвистичкој, па и педагошкој литератури ретке су књиге ове врсте. Од сродних 
публикација код нас и у свету она се разликује по томе што је на популаран начин 
представила цео један лексикон (од близу хиљаду речи) с којима се срећу најмлађи читаоци, 
иако није намењена само њима. Књига је писана узорним језиком и стилом. На неусиљен 
начин она читаоца уводи у нове светове речи, као средства међусобног споразумевања и 
зближавања људи, који управо у лексици имају понајвише заједничког. А то је једна од 
значајних порука овог дела." 
 
Др Драго Ћупић 
 
"Ово нису само приче о речима него и казивања о људима, стварима и појавама. Тако 
читалац има прилику да сазна и нешто више од самог порекла и значења речи и тиме 
прошири своје опште образовање." 
 
Др Срето Танасић. 
 
 
 
8. Клајн Иван : РЕЧНИК ЈЕЗИЧКИХ НЕДОУМИЦА / Нови Сад : Прометеј, 2010. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/1157/Recnik+jezickih+nedoumica.shtml
 
Опис књиге 
 
Осмо, допуњено издање. Неопходан и вредан језички приручник за ђаке, студенте, 
професоре, новинаре, политичаре, јавне личности, али и све оне који желе да се науче 
правилном писању и усменом изражавању. Још од 1981. године, када се први пут појавио, 
овај речник помогао је многим генарацијама да науче да правилно говоре и пишу. 
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9. Клајн Иван : ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ / Нови Сад : Прометеј, 2009. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/1156/Ispeci+pa+reci.shtml
 
Опис књиге 
 
"У овој књизи аутор указује на бројне примере погрешне употребе речи и израза у 
свакодневном говору и писаној пракси, посебно оних који ремете јасноћу исказа и тиме 
доприносе стварању неспоразума у језичкој комуникацији. Упућујући читаоце на 
могућности правилног и јасног изражавања, Клајн упозорава на испразно гомилање речи, на 
бирократске језичке шаблоне и граматичке конструкције које доводе до недоумица. Због тога 
ће његови савети бити од користи свима којима је језик део професионалних активности: 
наставницима матерњег језика, новинарима, уредницима, лекторима и другим, као и онима 
који желе или су обавезни, да усавршавају свој језички израз – ученицима и студентима пре 
свих". 
 
Др Милан Шипка 
 
"Академик Иван Клајн је, несумњиво, један од највреднијих и најистрајнијих прегалаца у 
борби за ширење језичке културе на српском етничком и говорном простору. Својим 
књигама и бројним прилозима у дневним и недељним листовима овај свестрани лингвиста 
већ деценијама даје запажен допринос култивисању српског стандардног језика. Писана 
популарно и духовито, његова књига "Испеци па реци“ жива је веза између науке о језику и 
језичке праксе и зато треба да се нађе у свакој нашој библиотеци и у рукама сваког истинског 
љубитеља доброг језика и стила". 
 
Др Срето Танасић 
 
 
 
10. СТРАНИ ИЗРАЗИ И ИЗРЕКЕ : правне норме, максиме, сентенције, афоризми : 
(из латинског, грчког и савремених европских језика) / Нови Сад : Прометеј, 2009. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/1121/Strani+izrazi+i+izreke.shtml
 
Опис књиге 
 
Правне норме, максиме, сентенције, афоризми (из латинског, грчког и савремених европских 
језика) 
 
Прва књига у библиотеци "Популарна лингвистика" академика Ивана Клајна и проф. др 
Милана Шипке, аутора "Прометејевог" "Великог речника страних речи и израза", намењена 
је свима онима који свакодневно користе или се сусрећу са страним изразима и изрекама у 
српском језику. Настала као резултат рада на "Великом речнику страних речи и израза", 
књига представља покушај да се посебно прегрупишу и обраде страни изрази и изреке, а да 
се садржај "Речника" непрекидно обогаћује новим речима. Поред израза и изрека из 
"Речника", "Страни изрази и изреке" доносе и нове, у "Речнику" необрађене појмове, 
употпуњене индексом изрека према садржају и подацима о ауторима изрека. Иако 
доминирају позајмљенице из латинског језика, у књизи су протумачени и изрази и изреке из 
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старогрчког, али и из савремених језика. "Академик Иван Клајн и проф. Милан Шипка дају 
књигом "Страни изрази и изреке“ најновији крупан прилог неговању тог дела 
цивилизацијског наслеђа латинског језика у српској култури сабравши у једну књигу 849 
изрека и израза и опремивши их лингвистичким и лингвокултуролошким коментарима. Као 
што је у "Великом речнику страних речи“ (2006) дат до сада најпотпунији попис и опис 
страних речи које се користе у српском језику, тако у Страним изразима и изрекама даје до 
сада најпотпунији попис и опис страних, углавном латинских изрека које се срећу у говору и 
у текстовима на српском језику, опремљен преводом и коментарима о околностима настанка 
и употребе без чијег познавања многе од латинских изрека губе део свога смисла..." 
 
Дописни члан САНУ Предраг Пипер 
 
Пошто је највећи број страних изрека управо са тог подручја, ова књига ће подстаћи 
проучавање латинског језика, тако занемареног у нас. А с друге стране, имамо при руци на 
тај начин овелик сноп античке животне мудрости, која је постала део европске свести... 
Мислим да ће ова књига бити веома корисна читаоцима и свесрдно је препоручујем за 
штампу." 
 
Академик Никша Стипчевић, рецензент 
 
"Највећи део садржаја ове књиге преузет је из "Великог речника страних речи и израза“. У 
тај речник (и у други, латинички део) укључен је и шири избор изворних изрека на 
латинском, грчком и савременим европским језицима. Стога смо се, с обзиром на више пута 
истицани значај познавања и употребе страних изворних израза, одлучили да их издвојимо и, 
обогаћене већим бројем нових примера, објавимо као посебну књигу, која би требало да буде 
користан и неопходан додатак Великом речнику страних речи и израза, иако се може 
користити и као самостални приручник..." 
 
Из предговора аутора из новинских текстова: ГЛАС ЈАВНОСТИ, 2007. 
 
У Библиотеци града Београда издавачка кућа "Прометеј" из Новог Сада представила је своје 
најновије издање, "Страни изрази и изреке",заједничко дело Ивана Клајна и Милана Шипке. 
Реч је о књизи у којој су поред у наслову поменутих страних израза и изрека садржане и 
правне норме, максиме, сентенције и афоризми из латинског, грчког и савремених европских 
језика. Књига је, иначе, сачињена од пет делова које чине предговор, списак скраћеница и 
симбола, страни изрази и изреке, индекс изрека према врсти и садржају, као и подаци о 
ауторима изрека. Према речима академика Никше Стипчевића, у нашој средини се дуго 
осећала потреба за оваквом публикацијом, па је до сада издато неколико збирки латинских 
цитата. – Ова књига такође садржи највећи број изрека управо с латинског подручја, чиме се 
на најбољи начин подстиче учење латинског језика, данас толико занемареног у нас. Уз 
изворне грчке изреке, сада имамо скупљен на једном месту читав сноп животне мудрости, 
која је постала део европске свести и културе. А ту су још пажљиво одабране енглеске, 
италијанске, француске и немачке изреке одомаћене у нашем говорном подручју, рекао је 
Стипчевић и додао да ће са обележеним правилним изговором, преводом на српски језик, 
врло добро сређеним Индексом изрека према садржају и неопходним подацима о њиховим 
ауторима, књига "Страни изрази и изреке" бити од велике користи читаоцима, и као богат 
извор сазнања о човеку, животу и природи, као и помоћ у богаћењу властитих говорних 
могућности. Предраг Пипер, дописни члан САНУ, сматра да су академик Иван Клајн и 
професор др Милан Шипка, сабравши у једној књизи велики број изворних израза и изрека 
уз властите лингвистичке и лингвикултуролошке коментаре, дају најновији крупан прилог 



неговању цивилизацијског наслеђа, латинског, као и других језика у српској култури. – Као 
што је у Великом речнику страних речи и израза (2006) дат до сада најпотпунији попис и 
опис страних речи које се користе у српском језику, тако се и у овој књизи даје веома 
подробан попис и опис страних, углавном латинских, које се срећу у говору и у текстовима 
на српском језику, опремљен преводом и коментарима о околностима настанка и употребе, 
без чијег познавања многе изреке губе део свог смисла, нагласио је Пипер. Иван Клајн 
сматра да је ова књига заправо проистекла из Великог речника страних речи који је 
издавачка кућа Прометеј у потпису истих аутора објавила прошле године. – Латински језик 
је основа европске културе. Као романисти није ми преостало ништа друго осим да додам 
изразе модерних језика. За латинске изреке се зна, док са модерним језицима нисмо баш 
сјајни, јер се код нас махом учи енглески. Сматрам да ће ова књига помоћи правилној 
употреби израза и изрека, истакао је Клајн . Милан Шипка сматра да је реч о књизи која 
представља богату збирку мудрих античких изрека из које се може много научити о човеку, 
његовој судбини и свему ономе што је у њему и око њега. – На пример, човек се вечито пита 
шта је то срећа, а одговоре су дали пре много векова Латини и стари Грци, рекао је Шипка и 
додао да латински и старогрчки нису мртви језици, јер се налазе у основи научних 
методологија 
 
 
 
11. Клајн Иван : ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА / Нови Сад : 
Прометеј, 2006. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.prometej.rs/E-Knjizara/1421/Veliki+recnik+stranih+reci+i+izraza+5.+izdanje.shtml
 
Опис књиге 
 
Књига месеца 
 
По општој оцени јавности, стручњака и корисника, Велики речник страних речи и израза је 
књига која је дуго недостајала српској култури и на својеврстан начин обележила је 2007. 
годину и половину 2008. године. Кад у земљи са потпуно разореним тржиштем књиге овакво 
дело за годину и по доживи три издања, онда је то знак да су се поклопиле потребе 
корисника са изузетним научно-културним и практичним нивоом дела. 
Од првог издања (крајем децембра 2006. године) до предавања у штампу рукописа т р е ћ е г        
и з д а њ а Великог речника страних речи и израза (јун 2008), аутори овог капиталног 
лексикографског дела, академик Иван Клајн и др Милан Шипка са сарадницима, као што су 
на почетку обећали, систематски су пратили, проучавали и обрађивали стране речи, изразе и 
скраћенице у нашем језику, тако да се за непуних годину и по дана накупило више од 
хиљаду оних које нису ушле у прво и друго издање, не рачунајући ту најмање још толико 
исправки, измена и допуна одредница већ уврштених у ранија два издања. 
Издавачка кућа Прометеј ће се с стваралачким поносом похвалити и представити на овом 
скупу још: посебну књигу Измене и допуне у трећем издању Великог речника. 
(Куповином ове књиге читаоци ће имати све нове измене и допуне без потребе набавке 
најновијег, трећег издања Речника за много мању суму новца). 
ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА, на 1.600 страна, најсвеобухватнији је 
речник у којем се налазе све досад забележене новије позајмљенице и нови појмови који су 
протеклих деценија ушли у наш језик из разних области (медицина, технологија, филм, 
музика, рачунари, нови медији). Аутори су академик Иван Клајн и др Милан Шипка, врсни 
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стручњаци за језик, који се годинама интензивно баве проблемима савременог српског 
језика, а објавили су већ на стотине научних и стручних радова и стекли богато искуство у 
организацији научноистраживачког рада у лингвистици. Од 1936. године до данас код нас је 
у употреби чувени ЛЕКСИКОН СТРАНИХ РЕЧИ Милана Вујаклије. Овај Лексикон је 
уводио у свет страних речи бројне генерације, а иновиран је у неколико наврата са мањим 
бројем речи и уз свe уважавање великог лексикографског и лингвистичког доприноса 
Вујаклијиног Лексикона. Неспорно је да су се у нашем језику одомаћиле бројне нове, стране 
речи којих у овом Лексикону нема. 
ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА Клајна и Шипке садржи комплетну 
лексикографску обраду свих унесених речи и израза (по азбучном реду): 
а) акцентовање (стандардни нагласци и дужине, уз напомену о уобичајеном изговору у 
свакодневном говору наших људи); 
б) означавање граматичких својстава (врста речи, гр.род, број и сл); 
ц) објашњење етимологије - ближе (ознака језика из кога је та реч непосредно преузета) и 
даље (изворно порекло); 
д) објашњење значења, са назнаком сфере употребе. 
  
А међу страним речима којих нема у сличним речницима на српском језику, у Клајновом и 
Шипкином Речнику су и следеће речи: аеробик, атачмент, аут, бизнисмен, билборд, бранч, 
веб, дринкер, омаз, воркшоп, фајл, дилер и многе друге 
 
 
 
12. Шипка Милан : ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА : са 
правописно-граматичким саветником / Нови Сад : Прометеј, 2010. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2319/Pravopisni+recnik+srpskog+jezika.shtml
 
ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА СА ПРАВОПИСНO-ГРАМАТИЧКИМ САВЕТНИКОМ  
нови је велики лексикографски пројекат Издавачке куће Прометеј. На његовој реализацији 
ангажовани су наши истакнути лингвисти др Милан Шипка, академик Иван Клајн,  са 
групом млађих сарадника магистара лексикографије. 
Оваква је књига потребна свима  који пишу, а који при писању наилазе на недоумице које 
неће моћи решити само уз помоћ  Правописа, а овако ће уз сваку реч и израз лако наћи како 
их треба писати, с ознакама које ће их упутити на објашњења зашто је тако правилно, тј. на 
одговарајуће правописно (или граматичко) правило, што се даје у кратком прегледу на крају 
(у посебном поглављу). 
Иако главни наслов Правописног речника сугерише да се ради искључиво о правописном 
речнику, ова је књига више од тога: она је, у исто време и граматички и акценатски речник, 
али и језички саветник. Она, дакле, има вишеструку намену, па ће корисницима бити и од 
вишеструке помоћи при писању, а уз то и прилика да прошире своје знање о српском 
стандардном језику уопште, посебно о његовој употреби у писменој и усменој комуникацији. 
Последњи пут је 1960. године у оквиру Правописа српскохрватског језика, у издању Матице 
српске и Матице хрватске, публикован правописни речник. После пуних 50 година имамо 
нов пројекат сличног захвата али ипак другачији, ово је први правописни речник српског 
језика. 
Из рецензија 
Сматрам да ће књига Милана Шипке Правописни речник српског језика (са правописно-
граматичким саветником), бити од користи онима који се занимају за нашу данашњу 
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стандарднојезичку, граматичку, лексичку, прозодијску, а посебно правописну стварност, за 
њена начела и праксу, као и онима којима је писање и говорење на српском језику 
свакодневна професионална преокупација и брига (учитељи, наставници, професори, 
лингвисти, истраживачи, научници, лектори, писци, новинари, редактори, спикери, 
водитељи, издавачи, штампари, оглашивачи, и други). 
проф. др Милорад Радовановић, дописни члан САНУ 
  
ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА са правописно-граматичким саветником 
аутора Милана Шипке представља у српској нормативистици до сада необјављену, а пријеко 
потребну књигу, потребну не само онима који се нормом српског језика баве у оквиру струке 
него и ширем кругу корисника који његују сопствену језичку културу и желе да постигну 
виши ниво писмености... 
Све ријечи су акцентоване према стандарду савременог српског језика, тако да ова књига 
поред ортографске, добрим дијелом даје преглед и ортоепске и граматичке норме српског 
језика. Аутор увијек скреће пажњу потенцијалном кориснику на неправилне, а у пракси 
раширене облике, наводећи их у загради уз одредницу „не“... 
Др Миланка Бабић 
 
ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА СА ГРАМАТИЧКО-ПРАВОПИСНИМ 
САВЕТНИКОМ нови је велики лексикографски пројекат Издавачке куће Прометеј. На 
његовој реализацији ангажовани су наши истакнути лингвисти др Милан Шипка, академик 
Иван Клајн,  са групом млађих сарадника магистара лексикографије. Стручни послови на 
изради Речника у пуном су замаху па се реално може очекивати да се ово капитално дело 
наше лексикографије и нормативистике појави најкасније до краја ове године. 
Оваква је књига потребна свима  који пишу, а који при писању наилазе на недоумице које 
неће моћи решити само уз помоћ  Правописа, а овако ће уз сваку реч и израз лако наћи како 
их треба писати, с ознакама које ће их упутити на објашњења зашто је тако правилно, тј. на 
одговарајуће правописно (или граматичко) правило, што се даје у кратком прегледу на крају 
(у посебном поглављу). 
Иако главни наслов Правописног речника сугерише да се ради искључиво о правописном 
речнику, ова је књига више од тога: она је, у исто време и граматички и акцентански речник, 
али и језички саветник. Она, дакле, има вишеструку намену, па ће корисницима бити и од 
вишеструке помоћи при писању, а уз то и прилика да прошире своје знање о српском 
стандардном језику уопште, посебно о његовој употреби у писменој и усменој комуникацији. 
   
Реч више... 
"Правописи уопште код нас појављују се доста често али не доносе сва решења потребна 
савременом језику. Зато и сматрамо да је најбољи Матичин последњи из 1993. иако  има 
доста неразјашњених недоумица и велики број дублета. Ми сада настављамо тамо где је 
цењени аутор тог правописа Митар Пешикан стао. После распада Југославије српски 
лингвисти су покушавали да сарађују са лингвистима из осталих република. Та сарадња је 
без сукобљавања трајала неко време и Матичин правопис из 1993. изашао је уважавајући 
такво стање. Од тада ми чекамо ново издање. Поменуто издање има и веома скроман по 
обиму правописни речник у додатку тако да ово што данас представљамо има много шири 
захват и ослобађа нас потребе да нешто тражимо по разним старијим издањима. Кад у нешто 
нисмо сигурни тражимо у речнику, а кад још нисмо сигурни како се то пише онда је решење 
у правописном речнику. Недостатак сличне књиге сада ће надоместити дело колеге Шипке. 
Ово ће бити веома користан и много тражен приручник." 
Академик Иван Клајн 
  



 
Изводи о речнику: 
Правописни речник српског језика са правописно-граматичким саветником др Милана 
Шипке, први је српски стандарднојезички приручник у последњих 100 година! 
РТС,  Дневник 2 
-  
Tо је и језички саветник, упозорава на бројне грешке. Чак на 8.000 места можемо наћи 
упозорење шта је правилно, а шта није. 
Танјуг 
- 
Посебна вредност Правописног речника је што обухвата цео српски језички простор. 
ТВ Кошава 
-  
Сада је неуморни Милан Шипка направио речник за који не сумњам да ће га разграбити сви 
они којима је важно да речи свог матерњег језика пишу и изговарају по правилима језичког 
стандарда  
Иван Клајн   
- 
Правописни речник ће у наредним годинама бити незаобилазна литература у свакој српској 
кући и институцији. 
Вечерње новости 
- 
Не припадам језичким чистунцима и онима који се плаше сленга, али у временима у којима 
се више “мејлује” него дописује, у којима се радије “лајкује” него допада или комуницира 
“онлајн” него уживо, треба једном засвагда да се зна шта је канон, шта је аутентично. 
др Бојан Пајтић, предесдник Владе Војводине 
- 
Правописни речник српског језика, аутора Милана Шипке, камен је темељац српске културе 
и српског идентитета у деценијама које су пред нама. 
Радио Београд 
- 
Издавачки и историјски подухват Шипке и његових сарадника 
ТВ Б92 
- 
Чувар правилно изговорених и написаних речи 
Данас 
- 
Правописни речник српског језика је епохална књига, из најмање три разлога. Први је што 
равноправно третира екавицу и ијекавицу, други - што рашчишћава дублетске српске или 
хрватске недоумице, а трећи - што су све речи акцентоване. 
Јован Ћирилов 
- 
Намењен је изворним говорницима српског језика, пре свега онима који су по дужности 
обавезни да пишу и говоре правилно, професори, политичари, новинари, студенти, ученици, 
али и свима другима који желе да своју језичку културу подигну на виши ниво. 
Радио 021 
- 
Најбољим допринос години српског језика и књижевности! 
Дневник, Нови Сад 
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