
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 4 

2015.  



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  
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:  
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296,  363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104 
 

        
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
 
Уредник:                Смиља Богдановић, начелник Одељења                 

(smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
 
Сарадници:           Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 

Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података 
Гордана Михајловић, оператер припреме података  

 Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
Смиљана Павков, документалиста  

 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 

 
ШТАМПА: 
 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
Бeоград, Немањина 22-26 

 

 

 
 



 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа oбјављених 

у службеним  гласилима Републике Србије, 
Аутономне Покрајине Војводине и града Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед садржаја нових бројева часописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. Листа најчитанијих књига 
 

 
 

 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
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, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Свазиленд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Преторији, Горана Вујичића, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Свазиленд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Преторији, Божина Николића, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Бутан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу 

Делхију, Јована Мириловића, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Краљевини Бутан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу 

Делхију, Владимира Марића, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Вишенационалној Држави Боливији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Бразилији, Љубомира Милића, Службени гласник Републике Србије бр. 

35/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Вишенационалној Држави Боливији, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Бразилији, Вељка Лазића, Службени гласник Републике Србије бр. 

35/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис 

Абеби, Драгана Момчиловића, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис 

Абеби, Драгана Мраовића, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Адис Абеби, Драгана Момчиловића, Службени гласник Републике Србије бр. 

35/2015 

 



Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Јужни Судан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Адис Абеби, Драгана Мраовића, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Еквадор, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Бразилији, Љубомира Милића, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2015 

 

Закон о инспекцијском надзору, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2015 

 

Закон о употреби знаковног језика, Службени гласник Републике Србије бр. 

38/2015 

 

Уредба о пријему у професионалну војну службу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 35/2015 

 

Одлука о образовању Савета за националне мањине, Службени гласник Републике 

Србије бр. 32/2015 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за родну 

равноправност, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Одлука о допунама Одлуке о образовању Радне групе за анализу инфраструктуре 

информационих система државних органа, Службени гласник Републике Србије бр. 

32/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне 

управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Одлука о образовању Сталне координационе групе за надзор над спровођењем 

Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за родну равноправност, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015  

 

Правилник о упућивању осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица у 

заводе за извршење кривичних санкција, Службени гласник Републике Србије бр. 

31/2015 

 

Решења о именовању судских вештака, Службени гласник Републике Србије бр. 

31/2015 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија, Мирјане 

Ћојбашић, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Решење о постављењу на положај помоћника министра финансија, Мирјане 

Ћојбашић, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 



Решење о престанку дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права, 

Сузане Пауновић, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и 

мањинска права, Сузане Пауновић, Службени гласник Републике Србије бр. 

33/2015 

 

Решење о разрешењу дужности судских вештака, Службени гласник Републике 

Србије бр. 35/2015 

 

Решење о разрешењу дужности судског вештака, Службени гласник Републике 

Србије бр. 38/2015 

 

Закључак Владе о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије реформе 

јавне управе у Републици Србији за период 2015–2017, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2015 

 

Закључак Владе којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у 

обављању послова државне управе који се односе на јавна предузећа и друштва 

капитала која обављају делатност од општег интереса, Службени гласник 

Републике Србије бр. 37/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Oбавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 

Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Јаша Томић 

(Република Србија) – Фењ (Румунија), на српско-румунској државној граници, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2015 

 

Oбавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Владе 

Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врбица (Република Србија) – 

Валкањ (Румунија), на српско-румунској државној граници, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2015 

 

Oбавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Владе 

Румуније о отварању међународног граничног прелаза Наково (Република Србија) – 

Лунга (Румунија), на српско-румунској државној граници, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2015 

 

Oбавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 

Владе Руске Федерације о реадмисији, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 7/2015 

 

Oбавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 

Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2015 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова Одбора 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 14/2015 

  

Правилник о мерилима за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач 

Аутономна Покрајина Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 13/2015 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и 

издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 34/2015 

 

Закон о жичарама за транспорт лица, Службени гласник Републике Србије бр. 

38/2015 

 

Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају, Службени гласник 

Републике Србије бр. 38/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и 

локалног значаја у 2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке развоју регионалне конкурентности у 

2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма унапређења институционалне инфраструктуре  – 

стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних развојних агенција у 2015. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и 

средња предузећа и предузетнике у 2015. години који се реализује преко 

акредитованих регионалних развојних агенција, Службени гласник Републике 

Србије бр. 32/2015 

 

Уредба о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена 

претоварна места, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Уредба о локацијским условима, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 



Уредба о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона, Службени 

гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда 

за шуме Републике Србије у 2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

37/2015 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Недеља Црвеног крста”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Уредба о изменама Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће 

у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима 

од значаја за одбрану, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Уредба о изменама Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и 

колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 37/2015   

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), 

Службени гласник Републике Србије бр. 31/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у 

хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за проналажење модела финансирања пројекта 

реконструкције и изградње пруге Београд–Будимпешта, Службени гласник 

Републике Србије бр. 31/2015 

 

Одлука о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада, Службени 

гласник Републике Србије бр. 31/2015 

 

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора магистралног гасовода Ниш–Димитровград са елементима детаљне 

регулације, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 

Националног парка Копаоник, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Службени 

гласник”, Београд са Законом о јавним предузећима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 32/2015 

  

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања водама за слив реке 

Дунав на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради Стратешке процене утицаја измена 

и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник 

на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења привредног 

амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 32/2015 

 

Одлука о утврђивању висине накнаде трошкова вештачења по захтеву иностраног 

носиоца осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Одлука о образовању Управљачко-надзорног одбора Пројекта рехабилитације 

путева и унапређења безбедности саобраћаја, Службени гласник Републике Србије 

бр. 33/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и 

средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације, Службени гласник 

Републике Србије бр. 33/2015 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана 

подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена на животну средину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању ризицима банке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о подацима које давалац лизинга доставља Народној 

банци Србије и о начину и роковима достављања тих података, Службени гласник 

Републике Србије бр. 33/2015 

 

Одлука о уступању послова од јавног интереса у области дијагностике штетних 

организама и заштите здравља шумског биља, Службени гласник Републике Србије 

бр. 34/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за 

одбрану, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 

Одлука о коефицијентима за обрачун накнаде за оперативно коришћење лука, 

односно пристаништа као добра у општој употреби, Службени гласник Републике 

Србије бр. 35/2015 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне 

намене регионаланог центра за обуку јединица за мултинационалне операције – 

База „Југ” на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

  

Одлука о утврђивању начина и рокова обрачуна и наплате почетне премије 

осигурања депозита, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 



Одлука о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене 

обавезе банака по основу премије осигурања депозита физичких лица, 

предузетника, микро, малих и средњих правних лица, Службени гласник Републике 

Србије бр. 37/2015 

 

Одлука о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији 

и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

  

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације 

Колубарског лигнитског басена, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2015 

 

Одлука о садржини мишљења овлашћеног актуара, Службени гласник Републике 

Србије бр. 38/2015 

 

Одлука о стицању звања и усавршавању овлашћеног актуара, Службени гласник 

Републике Србије бр. 38/2015 

 

Одлука о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених 

заступника у осигурању, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки 

банке, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2015 

 

Исправка Одлуке о распореду коришћења средстава за подршку унапређивању 

привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-

архитектонског конкурса, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2015 

 

Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима 

отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2015 

 

Правилник о обрасцу пријаве за јавни позив за доделу средстава за привлачење 

директних инвестиција, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Правилник о обавезама царинских органа у поступку извоза, увоза и транзита 

наоружања и војне опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским 

ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске 

планове организација за обавезно социјално осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 32/2015 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије 

бр. 32/2015 

 



Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени гласник 

Републике Србије бр. 32/2015 

 

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по 

кошници пчела, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања 

сепарата о техничким условима изградње, Службени гласник Републике Србије бр. 

33/2015 

 

Правилник о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра 

планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног 

информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената, 

Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођења одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 33/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о утврђивању Плана расподеле 

фреквенција/локација за терестричке аналогне FM i TV радиодифузне станице за 

територију Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Правилник о изгледу и садржини обрасца евиденције улова риболовца и начину 

вођења евиденције о улову рибе, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2015 

 

Правилник о Тарифи  о наградама и накнадама у поступку посредовања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 

Правилник о садржини и начину објављивања података регистра инжењера 

Инжењерске коморе Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 

Правилник о изменама Правилника  о подстицајима за очување животињских 

генетичких ресурса, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 

пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања 

поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 

35/2015 

 

Правилник о допуни Правилника о давању сагласности на именовање чланова 

управе берзе, инвестиционог друштва и Централног регистра, депоа и клиринга 

хартија од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 



Правилник о обавезној садржини плана и програма за обављање лучке делатности и 

студије економске оправданости за инвестицију, Службени гласник Републике 

Србије бр. 35/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава 

привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна 

школа који врше оспособљавање кандидата за возаче, Службени гласник Републике 

Србије бр. 36/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају, начину вођења и 

роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о теоријској и практичној обуци 

кандидата за возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организовању, спровођењу и 

начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о 

возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки 

испит, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2015 

 

Правилник о начину и роковима достављања података неопходних за праћење 

спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији и 

методологији за праћење, проверу и оцену ефеката његовог спровођења, Службени 

гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Правилник о изгледу и садржини обрасца евиденције улова привредног рибара и 

начину вођења евиденције о улову рибе, Службени гласник Републике Србије бр. 

37/2015 

 

Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног 

организма Аnoplophora chinensis (Thomson) и  Anoplophora malasiaca (Forster), 

начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетног 

организма, условима за окончање наложених мера, као и начину обавештавања о 

предузетим мерама, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које 

банке дају клијентима, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Правилник о вођењу регистра обавезних резерви нафте и састављању месечних 

статистичких извештаја о количини, квалитету, структури и размештају обавезних 

и других резерви нафте и деривата нафте, Службени гласник Републике Србије бр. 

38/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о 

реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа и зависних друштава 

капитала чији је оснивач то предузеће, Службени гласник Републике Србије бр. 

38/2015 

 



Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од 

поплава за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

  

Решење о давању овлашћења за испитивање отпада, Службени гласник Републике 

Србије бр. 33/2015 

 

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 37/2015 

 

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Закључак Владе о усвајању Националног програма безбедности у цивилном 

ваздухопловству, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2015 

 

Годишњи извештај о реализацији послова извоза и увоза наоружања и војне опреме 

и робе двоструке намене, пружању брокерских услуга и техничке помоћи за 2013. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 

2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2015 

 

Списак српских стандарда из области лифтова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 34/2015 

 

Списак српских стандарда из области машина, Службени гласник Републике 

Србије бр. 34/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о подстицају и 

заштити улагања, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

8/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Јерменије о економској, научној и техничкој сарадњи, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о 

сарадњи у области туризма, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 8/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета 

министара Украјине о сарадњи у области туризма, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 8/2015 

 



Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим 

пловним путевима – ADN 2015, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 7/2015 

 

Меморандум о разумевању између Министарства регионалног развоја и локалне 

самоуправе Републике Србије и Министарства економије Црне Горе о унапређењу 

сарадње у области регионалног развоја, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 7/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Хрватске о сарадњи у заштити од природних и других 

катастрофа, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

7/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о одрживом туризму уз 

Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о одрживом управљању шумама 

уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава организацијама 

националних мањина – националних заједница, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 14/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о начину реализације програма и пројеката у 

2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална улагања 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 15/2015 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине града Београда за 2015. годину са програмом, Службени лист 

града Београда бр. 11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2015 

 

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на 

примарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 

32/2015 

 

Правилник о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 32/2015 

 

Решење Уставног суда Републике Србије којим се покреће поступак за утврђивање 

неуставности и незаконитости Уредбе о условима за остваривање права на посебну 

пензију запослених у Министарству унутрашњих послова на територији АП Косово 

и Метохија („Службени гласник РС”, бр. 115/2013 и 42/2014), Службени гласник 

Републике Србије бр. 35/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређења социјалне заштите у 

Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 14/2015 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од 

великог значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2015 

 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије 

бр. 36/2015 

 



Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије 

бр. 36/2015 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о упису ученика у средњу школу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015  

 

Решење о разрешењу чланова и генералног секретара Комисије Републике Србије 

за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу – 

УНЕСКО, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Решење о именовању председника, чланова и генералног секретара Комисије 

Републике Србије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, 

науку и културу – УНЕСКО, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Решење о усвајању захтева за обнову дозволе за обављање делатности колективног 

остваривања ауторског права, Сокој – Организацији музичких уметника Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Аутентично тумачење одредбе члана 13. став 3. тачка 5) Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 53/2011 и 55/2013), 

Службени гласник Републике Србије бр. 35/2015 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда о евидентирању 

добара која уживају претходну заштиту, Службени лист града Београда бр. 14/2015 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за март 2015. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 35/2015 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 

запосленом исплаћеним у марту 2015. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 37/2015 

 

Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 2015. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2015 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2015 

 

 



Службени лист града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2015. године, Службени лист 

града Београда бр. 14/2015 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2015. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије 

9. НЕДЕЉНИК 

10. NEWSWEEK 

11. НИН 

12. ПЕЧАТ 

13. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

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. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког друштва Србије 

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена 

питања 

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА 

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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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 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 ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 

1.   Угоститељски зборник, 1935. год. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
1. АНТОЛОГИЈА МОДЕРНЕ КИНЕСКЕ ПРИЧЕ 

Београд: Геопоетика, 2014. 

 
  

2. ОГАЊ И НАДА: СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

Симо Ц. Ћирковић 

Београд: Дерета, 2014. 
  

3. ЛЕПОТА И ТУГА: ИНТИМНА ИСТОРИЈА ПРВОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

Петер Енглунд 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

4. МАНГУПЛУЦИ ОКО КАЛЕМЕГДАНА: НОВА 

СЕЋАЊА 

Александар Дероко 

Београд: Дерета, 2014. 

  

5. КАЛЕМЕГДАНСКЕ СЕНКЕ: ПОРТРЕТ БЕОГРАДСКОГ 

ЧОВЕКА 

Симо Ц. Ћирковић 

Београд: Дерета, 2014. 

  

6. СРПСКА МИТОЛОГИЈА: У ВЕРОВАЊУ, ОБИЧАЈИМА 

И РИТУАЛУ 

Сретен Петровић 

Београд: Дерета, 2014. 

  

7. ЗИЛОТ: ЖИВОТ И ВРЕМЕ ИСУСА ИЗ НАЗАРЕТА 

Реза Аслан 

Београд: Дерета, 2014. 

  

8. ЗВОНА БОГОРОДИЦЕ ГРАДАЧКЕ 

Милица Милетић 

Београд: Дерета, 2014. 

  

9. ДУШАНОВА ТЕОРИЈА РЕЛАТИВИТЕТА 

Бојана Чупић 

Београд: Добра књига, 2014. 

  

10. LEONARD COHEN: МУЗИКА, ИСКУПЉЕЊЕ, ЖИВОТ 

Лиел Либовиц 

Београд: Дерета, 2014. 

  

11. МЕТРО 

Милан Оклопџић 

Београд: Дерета, 2014. 

 

 

  



12. ШВЕЈКОВАЊЕ 

Јарослав Хашек 

Београд: Дерета, 2014. 

  

13. ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ ИЗ ТЕОДОСИЈЕ 

Александар Живковић 

Београд: Добра књига, 2014. 

  

14. СЕДМА КЊИГА: ВОДИЧ КРОЗ ЖИВОТ 

Милован Јовановић 

Београд: Добра књига, 2014. 

  

15. ЉУБАВ ЗБОГ КОЈЕ ЈЕ ПАО ЈЕДАН ГРАД: ТРИ 

НОВЕЛЕ 

Аилинг Џанг 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

16. У МОДЕРНИСТИЧКОЈ ЧАЈЏИНИЦИ: ДОЖИВЉАЈ 

КИНЕСКОГ ПИСМА У ЕВРОПСКОМ МОДЕРНИЗМУ 

Зоран Скробановић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

17. МОДЕРНА КИНЕСКА ДРАМА И ХЕНРИК ИБЗЕН 

Мирјана Павловић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

18. ГЕНЕРАЛ САМОЋА 

Ерик Фај 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

19. ХОПЕ 

Фелицитас Хопе 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

20. МЕД 

Слободан Деспот 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

21. СА ОВОГ СВЕТА НИКАДА СЕ НЕЋУ ЖИВ ИЗВУЋИ 

Стив Ерл 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

22. АТЛАС УПЛАШЕНОГ ЧОВЕКА 

Кристоф Рансмајер 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

23. ПРОРОКОВИХ ПОСЛЕДЊИХ ПЕТ ДАНА 

Тахсин Јуџел 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

  

24. ПАПИН НОСОРОГ 

Лоренс Норфок 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  МАРТ – АПРИЛ 2015. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. НАЈНОРМАЛНИЈИ ЧОВЕК НА СВЕТУ 

Иван Токин 

Београд: Самиздат, 2014. 

 

   

2. ФАЈРОНТ У САРАЈЕВУ 

Неле Карајлић 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

3. ГОЛИ ЖИВОТ 

Алис Манро 

Зрењанин: Агора, 2013. 

 

   

4. ЈЕДАН ПО ЈЕДАН 

Тони Парсонс 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

5. КАФКА НА ОБАЛИ МОРА 

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика, 2014. 

 

   

6. КУЋА СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА 

Филип Давид 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

7. ЛЕЧЕЊЕ ШОПЕНХАУЕРОМ 

Ирвин Д. Јалом 

Београд: Плато, 2007. 

 

 

   

8. МАЈСТОР И МАРГАРИТА 

Михаил Булгаков 

Београд: Нолит, 1995. 

 

   

9. СМРТ ЈЕ НЕПРОВЈЕРЕНА ГЛАСИНА 

Емир Кустурица 

Београд: Новости, 2010. 

 

   

10.  СНЕГ 

Орхан Памук 

Београд: Геопоетика, 2014. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 

 

 

 

1. Grupa autora: ANTOLOGIJA MODERNE KINESKE PRIČE / Beograd: 

Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3351 

 

Ova antologija predstavlja izbor od deset pripovedaka i novela nekih od 

najreprezentativnijih pripovedača dvadesetih i tridesetih godina minulog veka, koje 

mnogi kritičari vide kao zlatno doba kineske moderne proze. Rukovodeći se načelom da 

odabrana priča nikada nije bila prevođena na srpski jezik, u izbor su uglavnom ušla dela 

po kojima su se ti pisci proslavili. S obzirom na to da su autori ranog kineskog 

modernizma u svom stvaralaštvu baštinili tekovine kako predmodernističkih zapadnih 

pravaca kao što su realizam i romantizam, tako i najnovijih modernističkih strujanja, 

priređivači su pri sastavljanju ove antologije vodili računa da u njoj budu zastupljeni 

predstavnici svih tih književnih poetika. U pogledu tema, bilo da je reč o mukotrpnom 

životu seljaka ili problemima i nedoumicama mladih ljudi iz urbanih sredina, u ovim 

pričama upečatljivo se opisuju dileme i sudbina Kineza uhvaćenih u vihoru društvenih 

promena i ratnih nemira. U tom kontekstu, ova antologija jeste pokušaj da se što je 

moguće celovitije predstavi eklektičnost kineske književne scene i ukaže na razmišljanja, 

osećanja i duhovnu promenu Kineza u vreme stvaranja njihove modernosti. 

 

Mirjana Pavlović i Zoran Skrobanović 

 

 

 

2. Ailing Džang: LJUBAV ZBOG KOJE JE PAO JEDAN GRAD: tri novele / 

Beograd: Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3388  

 

Džang Ailing (1921–1995) najčitanija je spisateljica u istoriji moderne kineske 

književnosti. Ljubav zbog koje je pao jedan grad je prvi prevod njene proze na srpski 

jezik obuhvaćen jednom knjigom. Reč je o novelama napisanim četrdesetih godina 

prošlog veka. U svojoj prozi Džang Ailing istražuje unutrašnji svet pojedinca, naročito 

ženskih likova, kao i tradicionalni način života koji polako nestaje. U njenim opisima 

ništavila i dekadencije modernih Kineza, promašenih ljubavi, brakova bez ljubavi, fizički 

ili emotivno obogaljenih ljudi, preovladavaju tragičan ton i ironija. Oslikavši mnoštvo 

detalja iz svakodnevnog života, autorka je oživela Šangaj i Hongkong prve polovine 

dvadesetog veka, dve glamurozne metropole u kojima se prožimaju tekovine 

tradicionalne i moderne kulture, Istoka i Zapada. Upravo su novele Ljubav zbog koje je 

pao jedan grad, Zlatne klade i Crvena i bela ruža – prvi put predstavljene srpskim 

čitaocima – Džang Ailing donele reputaciju najdarovitije spisateljice 20. veka na 

kineskom jeziku i najvažnijeg modernističkog pisca u Kini. 

 

 



3. Zoran Skrobanović: U MODERNISTIČKOJ ČAJDŽINICI: doživljaj kineskog 

pisma u evropskom modernizmu / Beograd: Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3339 

 

Knjiga U modernističkoj čajdžinici: doživljaj kineskog pisma u evropskom modernizmu 

istražuje percepciju i tumačenje kineskog pisma u raznorodnim umetničkim oblastima i 

ostvarenjima nastalim tokom epohe modernizma u Evropi, pokušavajući da odgovori na 

pitanje zbog čega je upravo promišljanje kineskog pisma i njegovih zakonitosti tako 

snažno uticalo na mnoge zapadne moderniste. Pojedini autori predmodernističke epohe 

(Pol Klodel, Viktor Segalen) svojim stvaralaštvom nagoveštavaju modernističko 

nadahnuće kineskim pismom, ali uticaj i percepcija kineskog pisma i prevoda klasične 

kineske književnosti do punog izražaja dolaze tek u umetničkim konceptima nekih od 

rodonačelnika evropskog modernizma. 

 

U delima književnika kao što su Gijom Apoliner i Ezra Paund mogućno je jasno 

identifikovati kineska ishodišta. Isto tako, percepcija kineskog pisma odigrala je važnu 

ulogu u filmskoj umetnosti (Sergej Mihailovič Ajzenštajn) i slikarstvu (Paul Kle). U 

skladu sa modernističkim insistiranjem na fragmentarnom predstavljanju stvarnosti, ovo 

istraživanje predstavlja kolaž onih stvaralačkih koncepcija u kojima je Kina kao ishodište 

najsveobuhvatnije došla do izražaja. 

 

U dijaloškom odnosu sa kineskom kulturom i pismom, zapadni umetnici nisu samo 

dolazili do inovativnih ideja i načina izražavanja u svojim umetničkim praksama već su 

uspešno gradili i kritička stanovišta u pogledu sopstvenih kulturnih prostora. Analizom 

različitih umetničkih postupaka inspirisanih kineskim pisanim jezikom, ova knjiga 

preispituje ulogu modernističkog umetnika kao idiosinkratičnog tumača važnih 

segmenata kineske kulture. 

 

 

 

4.  Mirjana Pavlović: MODERNA KINESKA DRAMA I HENRIK IBZEN / 

Beograd: Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3298  

 

Knjiga Moderna kineska drama i Henrik Ibzen dr Mirjane Pavlović temeljno i precizno 

istražuje fenomen recepcije i uticaja jednog evropskog pisca na kinesku modernističku 

književnost, i otvara veliko i važno pitanje o rasprostranjenosti, značenju i dinamici 

razvoja modernističke književnosti izvan evropskih okvira. Time ova knjiga ne samo da 

pruža značajan doprinos našoj nauci o književnosti već se uklapa i u slična istraživanja u 

svetu koja su tek odskora počela da se bave ovom temom. 

 

Iz recenzije dr Biljane Dojčinović 

  

 

 

 



Monografijom Moderna kineska drama i Henrik Ibzen, autorka Mirjana Pavlović uspešno 

i nadahnuto dokazuje da je recepcija Ibzena u Kini značajno uticala ne samo na osnovni 

tok stvaranja „govorne drame“ u pravcu realističkog prikazivanja stvarnosti već i na 

njeno postepeno sazrevanje u originalan književni oblik. Budući da je reč o temi kojoj u 

kontekstu savremenih, a posebno domaćih naučnih proučavanja nije posvećeno dovoljno 

pažnje, mnogi segmenti ove monografije predstavljaju inovativan doprinos u 

sagledavanju „globalnog susreta“ Kine i Zapada u epohi koja je u obema kulturnim 

matricama, usred kovitlaca političkih i istorijskih događanja, izrodila veliki broj značajnih 

umetničkih dostignuća koja su kreirala sasvim nove kulturne, političke i estetske prostore. 

 

Iz recenzije dr Zorana Skrobanovića 

 

 

 

5. Roberto Savijano: NULANULANULA: Kako kokain vlada svetom / Beograd: 

Geopoetika, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3393  

 

Roberto Savijano, autor Gomore, u svojoj knjizi NulaNulaNula perspektivu sa lokalnog 

premešta na globalni nivo, fokusirajući se ovog puta na kokain, koji vidi u osnovi 

svetskog kriminala. Trgovina kokainom pokreće modernu ekonomiju, povezujući na 

neverovatne načine biznismena iz Kalabrije, kolumbijske seljake, bankare i političare 

svuda u svetu. 

U ovoj mešavini surovog, žestokog i iznad svega uzbudljivog izveštaja o trgovini 

kokainom, autor preklapa istraživanje i naraciju ponavljajući književni eksperiment koji 

je doveo do planetarnog uspeha njegovog prethodnog dela Gomora. S tim što je sada put 

nešto duži. Autor kreće od Latinske Amerike, gde prati istoriju kolumbijskih i meksičkih 

narko-kartela, a potom preko Afrike i Italije stiže do Rusije, izvodeći tezu da je kokain 

najprilagodljivija i najprofitabilnija roba na svetu. Pripovedač, prema sopstvenom 

priznanju, postaje ovisnik o istraživanjima na temu kokaina, baš kao što to uživalac 

postaje prema samoj supstanci, i ta uznemirenost i ubrzani puls obojiće svako čitanje ove 

knjige, koja ima nekoliko stilova: stil policijskog izveštaja kojim su, među ostalim, do 

najsitnijih detalja opisana najsurovija ubistva u obračunu različitih mafijaških grupa, kao i 

načini kojima se kokain prenosi do željenih lokacija. Drugi, vrlo sličan nivo, jeste 

novinarski stil koji podrazumeva istraživanje autora, tj. naratora, kojim se čitaocu 

prezentira nepregledan broj imena i događaja povezanih sa osnovnom temom. Ova dva 

nivoa maestralno su „sečeni“ – da se izrazimo u duhu osnovne teme – poetskim, lirskim 

delovima sa listom svih naziva za kokain, ili opisom jedne ljubavne priče sa ne tako 

srećnim krajem, te primerima kako je to kokain prisutan svuda oko nas a da ga mi i ne 

vidimo i kako to on, posredno ili direktno, upravlja našim životima. 

 

 

 
 


