
                                                                     
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 12 

2012.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за 
заједничке послове републичких органа већ више од двадесет година једном месечно 
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информационо-документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за Индок 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 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима 
објављеним у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу на следећим 
пунктовима: 
 

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

       2.  Андрићев венац бр. 1, 
                        библиотека, телефон: 3043-078 
 
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у  Бриселу, Весне 
Арсић, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 
у Народној Републици Кини, Миомира Удовичког, Службени гласник Републике Србије 
бр. 116/2012 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 
при Малтешком Витешком Реду, Мирка Јелића, Службени гласник Републике Србије бр. 
116/2012 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Руској Федерацији, Славенка Терзића, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Аустрији, Милована Божиновића, Службени гласник Републике Србије бр. 
120/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Грчке, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 6/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике 
Бразил о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 6/2012 
 
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Индонезије о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 6/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе 
о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 6/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке 
Републике о узајамној заштити тајних података, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 6/2012 
 
Закон о изменама и допунама Кривичног законика, Службени гласник Републике Србије бр. 
121/2012 
 
Закон о изменама Законика о кривичном поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 
121/2012 
 
Закон о допуни Закона о јавном тужилаштву, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2012 
 



Закон о допуни Закона о судијама, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2012 
 
Одлука о образовању Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског 
помоћника, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Одлука Високог савета судства да изабране судије ступају на функцију у року од 30 дана од 
дана избора на основу поступка извршења одлука Уставног суда број VIII У-413/2012 од 9. 
октобра 2012. године и број VIII У-420/2012 од 24. октобра 2012. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 116/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник Републике Србије бр. 
116/2012 
 
Одлука о допуни Одлуке о образовању Организационог одбора за обележавање 1700 година 
Миланског едикта, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2012 
 
Одлука о утврђивању јавних установа од посебног значаја за очување, унапређење и развој 
посебности националног културног идентитета албанске националне заједнице, Службени 
гласник Републике Србије бр. 118/2012 
 
Одлука о утврђивању традиционалних назива насељених места на албанском језику и писму за 
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2012 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 8, члана 23. став 
1. тачка 1, члана 24. став 1. тачка 1. и члана 25. Закона о сахрањивању и гробљима, Службени 
гласник Социјалистичке Републике Србије бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, нису у сагласности са Уставом, Службени 
гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
121/2012 
 
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2012 
 
Одлука о допунама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине 
Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 121/2012 
 
Одлука о образовању Радне групе за праћење спровођења Националног акционог плана за 
примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења 
оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2012 – 2016), Службени 
гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Одлука Високог савета судства о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 116/2012 
 
Одлука Високог савета судства о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 122/2012 
 
Правилник о обрасцу пријаве пребивалишта на адреси установе, односно центра за 
социјални рад, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2012 



 
Правилник о раду Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског 
помоћника, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Правилник о садржини и начину вођења евиденције о дозволама да се умрли сахрани пре 
пријаве чињенице смрти матичару, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2012 
 
Правилник о обрасцу и начину издавања дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног 
прелаза, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о обрасцу захтева за издавање граничне дозволе, обрасцу граничне дозволе и начину и 
роковима њеног издавања, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о начину утврђивања повреда државне границе и граничних инцидената, Службени 
гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о обрасцу и начину издавања идентификационе карте, Службени гласник Републике 
Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о обрасцу дозволе за кретање и задржавање на подручју насељеног места у коме се 
налази гранични прелаз, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о постављању и коришћењу уређаја и других техничких средстава приликом заштите 
државне границе, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о садржају, начину вођења и року чувања података у евиденцијама које води гранична 
полиција, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Боготи, Република Колумбија, 
Ернана Санина Посаде, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Минхену, Савезна Република 
Немачка,  Бора Шупута, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република Италија, Иване 
Пејовић, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Решење о измени Решења о именовању судских вештака, Службени гласник Републике Србије бр. 
122/2012 
 
Статут Националног савета албанске националне мањине, Службени гласник Републике 
Србије бр. 118/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Декларација о осуди злочина учињених над припадницима српског народа на просторима 
бивше Југославије, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 38/2012 
 
Одлука о образовању и именовању Комисије за реализацију пројекта „Афирмација 
мултикултурализма и толеранције у Војводини – мере за јачање међунационалног поверења 
код младих”, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 35/2012 
 



Статут Адвокатске коморе Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
36/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Наредба о спровођењу активности општинских штабова за ванредне ситуације у зимским 
условима у сезони 2012/2013, Службени лист града Београда бр. 63/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи града Београда, Службени лист града 
Београда бр. 65/2012 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Белорусије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Грузије о избегавању двоструког 
опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 6/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис  о 
избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Канаде о избегавању двоструког 
опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 6/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и 
Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком 
одржавању, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2012 
 
Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије 
бр. 114/2012 
 
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Службени гласник 
Републике Србије бр. 119/2012 
 
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, Службени гласник Републике Србије бр. 
119/2012 
 
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Службени 
гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга, Службени гласник Републике 
Србије бр. 119/2012 
 



Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању, Службени гласник 
Републике Србије бр. 119/2012 
 
Закон о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Закон о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Закон о измени и допуни Закона о приватизацији, Службени гласник Републике Србије 
бр. 119/2012 
 
Закон о затезној камати, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Закон о измени Закона о осигурању, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Закон о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу 
набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг 
Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Закон о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима 
економске кризе, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2012 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KFW, 
Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд 
(Пројекат „Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у циљу повећања 
ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину”), Службени гласник 
Републике Србије бр. 121/2012 
 
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Службени 
гласник Републике Србије бр. 121/2012 
 
Закон о изменама Закона о планирању и изградњи, Службени гласник Републике Србије бр. 
121/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 113/2012 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о висини годишње накнаде за моторна и прикључна 
возила, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2012 
 
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске терифе за 2013. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 115/2012 
 
Уредба о примени прописа о државној помоћи на подстицаје из Закона о регионалном 
развоју, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима за субвенционисање камата за кредите за одржавање 
ликвидности и финансирање обртних средстава и извозних послова у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз дугорочно 
стамбено кредитирање у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 



Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о распореду и коришћењу средстава за 
субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Уредба о висини и начину плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и 
других геолошких ресурса за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2012 
 
Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 
2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2012 
 
Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског 
материјала за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенције 
опредељених за финансирање Републичке агенције за становање за 2012. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 118/2012 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о највишем и најнижем износу туристичке накнаде, Службени 
гласник Републике Србије бр. 118/2012 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода 
„Јужни ток”, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2013. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 120/2012 
 
Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја, Службени гласник 
Републике Србије бр. 121/2012 
 
Уредба о допуни Уредбе о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или 
да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без 
накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2012 
 
Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 
2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 500 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2012 
 
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 2000 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2012 
 
Одлука о пуштању у оптицај новчаница од 500 и 2000 динара, Службени гласник Републике 
Србије бр. 113/2012 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 9. став 1. тачка 
16) Закона о порезу на доходак грађана, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2001, у 
делу који гласи „за спровођење избора или”, није у сагласности с Уставом, Службени 
гласник Републике Србије бр. 114/2012 
 



Одлука о ближим условима и начину давања и одузимања сагласности за отварање 
представништва стране банке у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 
114/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије 
за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 6. став 4. и члана 
40. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код 
корисника средстава у државној својини, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2010, 
нису у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2012 
 
Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2013. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке, Службени гласник 
Републике Србије бр. 119/2012 
 
Одлука о утврђивању главних операција на отвореном тржишту, Службени гласник 
Републике Србије бр. 119/2012 
 
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за 
изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 120/2012 
 
Одлука о утврђивању стопе тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, 
предузетника и малих и средњих правних лица за 2013. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 120/2012 
 
Одлука о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 120/2012 
 
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и 
роковима плаћања чланарине Привредној комори Србије за 2013. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 120/2012 
 
Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна 
дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине, Службени гласник Републике 
Србије бр. 121/2012 
 
Одлука о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2013. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено 
осигурање за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Одлука о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских 
делатности за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Правилник о измени Правилника о квалитету хране за животиње, Службени гласник 
Републике Србије бр. 113/2012 
 



Правилник о методама испитивања сорти сирка за зрно и сирка метлаша  (Sorghum bicolor 
(L.) Moench) ради признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2012 
 
Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на 
додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину подстицања производње, ремонта и 
продаје грађевинских машина, производње и продаје теретних возила и специјалних 
надградњи на камионским шасијама и спровођења субвенционисане куповине теретних 
возила произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2012. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 114/2012 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину подстицања производње, продаје и 
спровођења субвенционисане куповине аутобуса произведених у Републици Србији у 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2012 
 
Правилник о ванредном превозу, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Правилник о допунама Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката 
и садржини мишљења у поступку издавања водних услова, Службени гласник Републике 
Србије бр. 116/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена и накнада за одређене 
врсте здравствених услуга које се пружају на секундарном и терцијарном нивоу здравствене 
заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за 
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов 
рад за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Правилник о информативној пореској пријави, Службени гласник Републике Србије бр. 
117/2012 
 
Правилник о садржини и начину вођења Регистра државних мрежа метеоролошких и 
хидролошких станица и допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица, као и о 
начину уписа у Регистар, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2012 
 
Правилник о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара, другим прометом 
добара и пружањем услуга, без накнаде, о утврђивању уобичајених количина пословних 
узорака, рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2012 
 
Правилник о утврђивању преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, 
код којег се сматра да промет добара и услуга није извршен, Службени гласник Републике Србије 
бр. 118/2012 
 
Правилник о поступку замене добара у гарантном року код које се сматра да промет добара није 
извршен, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2012 
 
Правилник о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, Службени гласник Републике 
Србије бр. 118/2012 
 



Правилник о условима и начину преноса одобрења за примењена геолошка истраживања 
и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, 
Службени гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Републике 
Србије на рачун извршења буџета Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 120/2012 
 
Правилник о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату 
вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте, 
начину спровођења исправке одбитка претходног пореза и начину утврђивања дела 
претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и 
објекте за вршење делатности и улагања у објекте, Службени гласник Републике Србије бр. 
120/2012 
 
Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на 
одбитак претходног пореза, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ, Службени гласник 
Републике Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај 
ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ, Службени гласник Републике 
Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и 
попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 
Републике Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта, Службени гласник Републике Србије 
бр. 121/2012 
 
Правилник о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека 
специјална вина са географским пореклом, као и о начину производње и обележавања 
мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом, Службени гласник 
Републике Србије бр. 121/2012 
 
Правилник о методама испитивања сорте пшенице, ради признавања сорте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 121/2012 
Правилник о методама испитивања сорти коштичавих воћних врста, ради признавања сорти, 
Службени гласник Републике Србије бр. 121/2012 
 
Правилник о основним условима које тунел на јавном путу мора да испуњава са гледишта 
безбедности саобраћаја и подобности пута за одвијање саобраћаја, Службени гласник 
Републике Србије бр. 121/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних  
возила, Службени гласник Републике Србије бр. 121/2012 
 
Правилник о садржини Регистра комора, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 



Правилник о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора 
о лизингу, односно закупу сматра прометом добара, Службени гласник Републике Србије бр. 
122/2012 
 
Правилник о Листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом, Службени гласник 
Републике Србије бр. 122/2012 
 
Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка, Службени гласник 
Републике Србије бр. 122/2012 
 
Правилник о начину и поступку утврђивања вредности ликвидационог остатка за потребе 
одређивања износа дивиденде коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији, 
Службени гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по 
одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица, Службени гласник Републике 
Србије бр. 122/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на 
добит на приходе које по основу капиталних добитака остварују нерезидентни обвезници – правна 
лица, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних непогода, Службени 
гласник Републике Србије бр. 117/2012 
 
Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 116/2012 
 
Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 117/2012 
 
Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 117/2012 
 
Исправка Правилника о информативној пореској пријави, Службени гласник Републике Србије 
бр. 118/2012 
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, Службени 
гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Упутство о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у 
поступцима јавних набавки, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Измене и допуне Општих услова превоза у међумесном друмском превозу путника, 
Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2013. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 120/2012 
 
 
 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска уредба о изменама Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, 
отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 35/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању 
прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2013. години, Службени лист 
града Београда бр. 65/2012 
 
Одлука о буџету града Београда за 2013. годину, Службени лист града Београда бр. 65/2012 
 
Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда, Службени лист града 
Београда бр. 65/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама, Службени лист 
града Београда бр. 65/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси, Службени лист града Београда бр. 65/2012 
 
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину, Службени лист града Београда 
бр. 65/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта, Службени лист 
града Београда бр. 65/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине, 
Службени лист града Београда бр. 65/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и инвестиционих 
активности корисника средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години, Службени 
лист града Београда бр. 65/2012 
 
Одлука о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника 
средстава буџета града Београда у 2014. и 2015. години, Службени лист града Београда бр. 
65/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, Службени лист града Београда бр. 65/2012 
 
Одлука о висини и допуни Одлуке о финансијској помоћи пензионерима Београда, Службени 
лист града Београда бр. 65/2012 
 
Правилник о типу, величини, изгледу и другим условима за постављање привремених 
објеката на јавним површинама, Службени лист града Београда бр. 62/2012 
 
Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању 
књиговодственог са стварним стањем, Службени лист града Београда бр. 64/2012 
 



Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање 
трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације, Службени лист града 
Београда бр. 65/2012 
 
Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене и незапослене породиље за 
2013. годину, Службени лист града Београда бр. 65/2012 
 
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда, Службени лист 
града Београда бр. 65/2012 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о 
оснивању Српско-руског хуманитарног центра, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 6/2012 
 
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, Службени гласник 
Републике Србије бр. 119/2012 
 
Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, Службени гласник 
Републике Србије бр. 119/2012 
 
Уредба о допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 
државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2012 
 
Правилник о допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за 
коришћење здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2012 
 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском 
пољу, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2012 
 
Правилник о ближим условима, стандардима и мерама за успостављање система квалитета у 
обављању трансфузиолошке делатности, односно одређених послова трансфузиолошке 
делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Правилник о ближим условима за чување, управљање и дистрибуцију крви и компонената 
крви, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2012 
 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким 
оптичким зрачењима, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2012 
 
Правилник о листи забрањених допинг средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 
120/2012 
 
Закључак Владе Републике Србије којим се утврђује Национални акциони план 
запошљавања за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 117/2012 
 
 
 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска уредба о допуни Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања 
запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и 
систематизацију радних места, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
35/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Службени лист 
града Београда бр. 65/2012 
 
Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 62/2012 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
  
Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 119/2012 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о поступку за правну заштиту проналазака, Службени 
гласник Републике Србије бр. 113/2012 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о Савезној јавној установи Југословенски преглед, 
Службени гласник Републике Србије бр. 118/2012 
 
Правилник о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите 
проналазака, као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања 
проналазака, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара која се сматрају 
уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2012 
 
Решење о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој 
делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у 
установама културе чији је оснивач Република Србија, Службени гласник Републике Србије 
бр. 114/2012  
 
Исправка Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене 
у установама културе чији је оснивач Република Србија, Службени гласник Републике Србије 
бр. 118/2012 
 
 
 
 
 



РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у новембру 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 122/2012 
 
Индекси потрошачких цена за новембар 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
118/2012 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2012. 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. ВРЕМЕ + + 
8. АЛО +  
9. САН +  

 
 
 

 
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. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 

праксу финансија 
+  

4. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 
друштва Србије 

+  

 
 

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.  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 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 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:  
 
 
 
 
 
                                МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књига 5, Београд, 1921. 
  
2. МИСАО: књига 39, Београд, 1932. 
 
 
 
 
 
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. НАСЕЉА СРПСКИХ ЗЕМАЉА: насеља, 

порекло становништва, обичаји 
приредио Борисав Челиковић 
Београд: Службени гласник: САНУ, 
2011. 

 
 

  + 

 
         
           + 

    
2. НАСЕЉАВАЊЕ СРБИЈЕ: насеља, 

порекло становништва, обичаји 
приредио Борисав Челиковић 
Београд: Службени гласник: САНУ, 
2011. 

 
 

  + 

 
         
           + 
 

    
3. ЗНАМЕНИТИ  ДОГАЂАЈИ НОВИЈЕ 

СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ: укратко у везаном 
и простом слогу 
Герасим Георгијевић 
Београд: Службени гласник; Горњи 
Милановац: Музеј рудничко-таковског 
краја, 2010. 

 
 
 

  + 

 
 
        
          + 

    
4. СТАРО СРПСКО КЊИЖАРСТВО 

Велимир Старчевић 
Београд: Службени гласник: 2011. 

 
  + 

 
           + 

    
5. УЗРОК СВЕГА 

Ким Мунзо 
Београд: Ренде, 2012. 

 
  + 

 

    
6. СВАКА ТРЕЋА МИСАО 

Џон Барт 
Зрењанин: Агора, 2012. 

 
  + 

 

    
7. ДРУГИ ВЕТАР 

Павел Крусанов  
Зрењанин: Агора, 2012. 

 
  + 

 

    
8. ЛУЧКЕ ВЕСТИ 

Ени Пру 
Зрењанин: Агора, 2010. 

 
  + 

 
 

    
9. БОРХЕСОВА ДЕЦА: Антологија 

савремене аргентинске приповетке 
Зрењанин: Агора, 2012. 

 
  + 

 

    
10. ФРАНЦУСКИЊЕ И СРЕЋА 

Џејми Кет Колан 
Београд: PortaLibris: CET, 2012. 

 
  + 

 

 
 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

    
11. ИМПЕРИЈЕ ОД ПЕСКА 

Дејвид Бол 
Београд: PortaLibris, 2008. 

 
+ 

 

    
12. КУЋА СВИЛЕ 

Ентони Хоровиц 
Београд: PortaLibris: CET, 2011. 

 
+ 

 

    
13. КУЛ ШТРЕБЕР 

Пит Џонсон 
Београд: PortaLibris: CET, 2011. 

 
+ 

 

    
14. ПЕРУНОВ ХРОНИЧАР: Заборављена 

легенда древне Сорабије 
Београд: PortaLibris: CET, 2012. 

 
+ 

 

    
15. СЛУЧАЈ ГОСПОЂЕ МАРКОВИЋКЕ: 

Последњи грех 
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PREPORUČUJEMO 
 
 
1. Mira Otašević: ZOJA / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2870
 
Kao da razvija fotografski fim, prolazeći kroz sve stupnjeve procesa u kojem se kombinuju svetlost 
i hemija, da bi se došlo do jednog jedinog svetlosnog zapisa o prolaznosti – tako Mira Otašević 
plete (još jednu) priču o dvadesetom stoleću. 
 
Kroz sudbine žena, koje vezuje na različite načine bavljenje fotografijom, koristeći se tim medijem 
kao nekom vrstom vizuelne potke, prelama se dvadeseti vek i lome se njihovi životi: od privida 
pariskog spokoja do početka tridesetih godina dvadesetog veka, preko polja smrti Španskog 
građanskog rata, pošasti Drugog svetskog rata i rata u Vijetnamu, preko pobune 1968, Bliskog 
istoka, do jugoslovenske tragedije i Sarajeva devedesetih godina minulog veka. 
 
Mnoga imena su stvarna (Berenis Abot, Vivijan Majer, Robert Kapa, Aragon, Suzan Zontag, Anri 
Kartje-Breson, Dajan Arbus) kao i događaji i iskustva, ali su, ipak, samo povod i faktografsko 
pokriće za jedno zgusnuto i upečatljivo putovanje kroz prošlo stoleće, povest umetničke avangarde, 
ali i uranjanje u unutrašnje, intimne prostore isprepletanih života žena i muškaraca o kojima piše 
Mira Otašević. 
 

Milan Ristović 
 
 
 
2. Ingmar Bergman: RAZGOVORI U ČETIRI OKA / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2718
 
Razgovori u četiri oka završni su deo Bergmanove svojevrsne autobiografske trilogije koju čine još 
i romani Najbolje namere i Rođeni u nedelju. Ovaj veliki majstor filmskog i književnog rukopisa sa 
elegancijom i bespoštednom iskrenošću oslikava čulni, duboko intiman portret svoje majke, 
visprene, lepe žene snažne volje, koja je, kako je to detaljno opisano u Najboljim namerama, 
ishitreno uletela u brak sa Henrikom – brak koji je za nju i suviše rano prestao da bude izvor 
zadovoljstva i ispunjenja. Intimnije i dublje nego što smo mogli da očekujemo, Bergman nas u 
ovom romanu pričom o preljubi uvlači u tegoban pokušaj da razume svoje roditelje, njihov 
međusobni odnos, kao i odnos prema deci. Razapeta između vere i sumnje, moralnih stega i 
pobune, zadovoljstva i krivice, Ana se u odvojenim razgovorima, sa pastorom – duhovnim 
autoritetom iz detinjstva, mužem, majkom i najboljom prijateljicom, ispoveda, tražeći pravi savet, 
ili oproštaj, koji bi je usmerili na put ka sreći. 
 
Komponovan u pet poglavlja – razgovora, ovaj lirski i na momente turoban roman zapravo je priča 
o večitim temama: usamljenosti, neutaživoj potrebi za ljubavlju, veri u Boga, grehu, slobodnoj volji, 
misteriji smrti, spasenju i iskrenosti. 
 
Po romanu Razgovori u četiri oka snimljen je 1996. godine istoimeni televizijski film koji je 
režirala Liv Ulman, a scenario je potpisao Ingmar Bergman. 
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3. Deni Geđ: NULA / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2822
 
Istorijski roman o stvaranju moderne matematike pokriva pet hiljada godina ljudske civilizacije. Radnja 
romana Nula počinje zbivanjima u ratnom Iraku 2003. godine. Matematička nula spočetka je u drugom 
planu - glavna junakinja je Aemer, to jest njena inkarnacija u pet različitih vremena: u današnjem 
vremenu ona je arheolog u Iraku, a u prošlosti sveštenica boginje ljubavi, prostitutka, čitačica snova, 
kradljivica i robinja. Njenih pet života, prepunih napetih životnih scena, kreću se kroz prostor 
Mesopotamije, Uruka, Ura, Vavilona, Bagdada i Iraka. Iako je roman podeljen u zasebne celine, sve one 
pripovedaju zajedničku priču o ženi koja nije u stanju da ispuni Odsutnost. Kada se Praznina proširi sa 
lika junakinje na univerzalnu ravan, dobijamo knjigu koja oslikava pet hiljada godina čovekovog 
simboličkog predstavljanja Praznine. 
 
Deni Geđ, francuski autor rođen 1940. u Alžiru, bio je naučnik, profesor istorije nauke i epistemologije; 
po obrazovanju matematičar, i u ovom romanu o stvaranju nule još jednom je pronašao koliko književne 
toliko i precizne reči za matematičke i životne brojeve (Geđ je autor čuvenog međunarodnog hit romana 
o istoriji i geografiji matematike – Papagajeva teorema, Geopoetika, 2000). 
 
 
 
4. Žerar de Kortans: OGLEDALA / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2784
 
Jedne ledene januarske noći 1665. tri putnika ušla su u gradić Valonj pošto su savladali sve 
prepreke i provukli se kroz sve carine, ne znajući ništa o tovaru koji su nosili osim da je lomljiv, i 
veoma dragocen. Ta noć zauvek će izmeniti život Nikole d’Asana, plemića čiji je dolazak na svet 
obavijen tajnom i koji će dugo tragati za svojim dvojnikom ili dvojnicom, skrivenim negde iza 
ogledala. 
 
Fasciniran istorijom, čovek uzbudljive lične istorije, Žerar de Kortans u ovom romanu dočarava 
francuski sedamnaesti vek, vreme Luja XIV, gradnju Versaja i čuvene Dvorane ogledala u njemu. 
U Francuskoj još ne umeju da prave ogledala kakva su potrebna, to umeju samo radnici-staklari u 
Veneciji, a Serenisima čuva svoj monopol ne birajući sredstva. Ali, ni veliki francuski kralj ne bira 
sredstva da ostvari svoj blistavi naum... 
 
Borba za tehnološku prevlast, surova vlast koja ugnjetava i ucenjuje svoje podanike i diplomatska 
dvoličnost, pozadina su na kojoj se odigrava jedna porodična priča koja će se stotinak godina 
kasnije završiti pod sečivom giljotine. 
 
 
 
5. Džulijan Barns: OVO LIČI NA KRAJ / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2695
 
Suočavanje Tonija Vebstera sa svešću o tome da je sećanje sve što mu je u životu preostalo, ne bi 
bilo toliko dramatično da nije propraćeno spoznajom da sećanje ne postoji. Postoji prošlost, kao 
gadan i mutan bezdan, i postoji imaginacija, da u tu prošlost zaroni i u njoj ne pronađe, nego stvori, 
utehu ili bol. Imaginacija glavnog junaka romana Ovo liči na kraj okovana je umom istoričara: 
preterano oslonjen na činjenice, a premalo sklon nostalgiji, Vebster je potpuno nezaštićen u 
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trenutku kada shvati da je istina o njegovoj prošlosti suštinski drugačija no što je decenijama 
verovao. „Sad si potpuno sam, Toni”, kaže mu jedna od dveju žena koje su presudno obeležile 
njegov život; ona druga podseća ga na činjenicu da mu nikada ništa nije bilo jasno. Nije ni sada, 
dok pokušava da uhvati smisao života koji se kao veliki talas nezadrživo survava unatrag, ka onom 
početku iza koga nema ničega. Čak ni kraja: ovo liči na kraj, ali kraja nema: postoje eros i tanatos, 
istina i zabluda, ljubav i mržnja, ljubav i ljubav. I postoji nemir. Postoji veliki nemir. 
 

Zoran Paunović 
 

Nagrada Man Buker za 2011.
 
„U ovoj knjizi Džulijan Barns otkriva istine za koje je čitav život bio potreban da se iskristalizuju, 
oštri im ivice i polira do visokog sjaja”. 
 

The NewYork Times Book Review 
 
„Kratko, prelepo... To fundamentalno zastrašujuće pitanje – Da li sam ja osoba koja mislim da 
jesam? – izokreće se u iznenađujuće neizvesno... Kao što to Barns tako elegantno i snažno otkriva, 
svi smo mi nepouzdani pripovedači koje ne iskupljuje tačnost naših sećanja, nego naša spremnost 
da ih preispitamo”. 
 

The Boston Globe 
 
 
6. Erlend Lu: FVONK / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2780
 
Priča o neobičnom i neočekivanom prijateljstvu između jednog tipično luovskog lika: sredovečnog 
autsajdera, neprilagođenog usamljenika, sa apsurdnim opsesijama i strahovima, koji ne zna kako da 
se izbori s „nekulturom” i Jensa Stoltenberga, aktuelnog premijera Norveške, koji je starajući se o 
državi, izgubio sebe i jednostavan život. Iz potpuno različitih razloga, potištenost, usamljenost i 
čežnja za slobodom osećanja su koja dele ova dva tako udaljena čoveka. Rastrzan između 
odgovornosti prema zemlji i svojevrsne zavisnosti od politike, na jednoj strani, i želje za slobodom i 
običnim životom, na drugoj, Jens proglašava Fvonka svojim pobratimom i duhovnim savetnikom, 
što ih vodi u niz nadrealnih luovskih epizoda. 
 
Iako se bavi aktuelnom političkom situacijom, verovatno motivisan velikom tragedijom u svojoj 
zemlji, Lu uz dečju perspektivu, potvrđuje i u ovoj knjizi vrhunsku literarnu zavodljivost, jer gotovo 
lakonskim refleksijama na neuobičajen način predstavlja položaj državnog vrha u trenutku velike 
krize u jednoj od najstabilnijih zemalja, čiji stanovnici, prema rečima autora, važe za najzaštićenije, 
pre svega finansijskom, odnosno ekonomskom i političkom sigurnošću. 
 
Slabost u moći, usamljenost u neprestanoj okruženosti ljudima, potištenost u blagostanju, 
nedostatak slobode u samostalnom odlučivanju – ove naizgled začudne apsurdnosti nose 
univerzalnu poruku o bezvrednosti materijalnog bogatstva i političke moći, a složenost teme unosi u 
autorov prepoznatljiv humor dozu ozbiljnosti i filozofskog promišljanja o unutarnjem duševnom 
mraku. 
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7. Arsenije Jovanović: PRIČE SA GALIOLE: Vertikalni putopis / Beograd: 
Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2667
 
Priče sa Galiole Arsenija Jovanovića mnogo su više od putopisa. Vlasnik dinastije „Galiola” – jer 
svi Arsenijevi čamci i brodice na kojima je plovio zvali su se Galiola – pripoveda priču o svetu još 
od vremena kada je kao sedmogodišnjak spustio mamino korito za veš u reku i otisnuo se sa dvogodišnjim 
bratom u daleki svet. Otada, malo vremena je proveo na sidrištu, svejedno da li je u Rovinju ili u 
Beogradu. Luke postoje da bi se iz njih isplovilo. 
 
U ovoj knjizi pluta rasuti teret jednog života koji se živeo punim jedrima. To su studije o 
pomorstvu, brodski dnevnik, avanturistički roman, memoari, vodič za plovidbu Savom i Dunavom, 
Crnim, Mramornim, Egejskim, Jonskim i Jadranskim morem. Brodio je Arsenije na 
svojim Galiolama mnogo dalje. I po horizontali, i po vertikali. „Galiola” nisu samo brodovi i čamci. 
Galiola je i hrid na Severnom Jadranu, tačka sa kojom se okončava ovaj putopis. 
 

Dragan Velikić 
 
 
Čovek bi rekao – ako putopisi uopšte imaju putanju, onda je ona horizontalna. Jer ide nekako pravo, 
u daljinu, čak i onda kada su pred njom prepreke. 
 
Arsenije Jovanović nas je podučio da se horizontalnom putovanju može pridodati i ono vertikalno, i 
to istovremeno. Kada bolje razmislimo, jedno bez drugoga i ne idu. A on je svoje viđenje ovog 
svojevrsnog ekološkog putešestvija zahvatio upravo „uspravno”; i po dubini i po visini, od sidra do 
jarbola, od težine misli do lakoće zvezda, duboko do čistote vode i visoko do jasnoće neba. 
 
U Pričama sa Galiole saputnici smo jednom neustrašivom i znatiželjnom duhu koji nas o jednom 
trošku vodi kroz slatke vode dveju reka i preko slane vode pet-šest mora. I sve to u tri različita 
putovanja, na više različitih a istih Galiola, sa raznoraznim mornarima – istovremeno! 
 
Tako to ide sa putnikom po vodama sveta. Za njega su sva putovanja i svi brodovi – jedno. 
 

Vladislav Bajac 
 
 
 
8. Milan Milišić: OFICIROVA KĆI: roman / Beograd: Geopoetika, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2672
 
Dvadeset godina posle smrti Milan Milišić nam se obraća izvanrednim, do sada nepoznatim 
književnim delom – romanom Oficirova kći. Tako žanrovski zaokružuje svoj višestruki talenat: 
posle temeljnog, priznatog pesnika i sjajnog esejiste, u Milišiću smo dobili i elegičnog romanopisca. 
 
Oficirova kći je počast jeziku, pripovest o odrastanju i nerazumevanju u nekada postojećoj 
domovini. Sisak, Šabac, Dubrovnik... Jugoslavija pre više od pola veka ogrnuta svečanim i setnim. 
Roman – elegija. 
Pred nama je uzvišena tuga Milana Milišića. 
 

Vladislav Bajac 
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Na ovoj pozornici kreću se, spojeni isprepletanim porodičnim i društvenim vezama, gubitnici preko 
kojih je prešla svom nemilosrdnom težinom istorija, oficiri raznih vojski, seljaci, ribari, propali 
dubrovački gospari, policajci, dečaci i devojčice, sluškinje, gazdarice, popovi i komesari. Porodica 
Milišićeve junakinje, devojčice Katice, takva je kakvu je mogao da sklopi samo ovaj prostor i 
njegove nestalnosti: „Majka se posredstvom tete Nicolette dogovara sa ilegalcem u Zagrebu, otac za 
to vrijeme u vojsci NDH, none simpatizer Italije, djed Dragomir folksdojčer, njegov sin u 
njemačkoj vojsci, baka Dara pomaže četnike i komuniste i sve ostale koji naiđu, dundo Damir 
šverca u Dubrovniku – luda kuća!“ Oni su kao oni putnici sabijeni u teskobu starog dubrovačkog 
tramvaja, čija će se poslednja vožnja završiti na (ne)očekivan način, koji je i metafora zajedničke 
sudbine i grubog kraja detinjstva; surovog, ali ipak potrebnog, otrežnjenja. 
 
Milan Milišić je ostavio čitaocima ovaj rukopis kao deo svog dragocenog književnog zaveštanja, 
ugradivši u njega istančano poznavanje i razumevanje svog mediteranskog sveta, istovremeno 
otvorenog ka moru i prostranstvu, ali često skučenog i zagušenog jakim emocijama, naslagama 
tradicije i provincijalnošću... 
 

Milan Ristović 
 
 
 
 
9. Zoran Solomun: ZLATNO DOBA / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2769
 
Humor. Ironija. Seta. Kvazijezik. Ovo su četiri glavne odrednice knjige-prvenca filmskog reditelja 
Zorana Solomuna. 
 
Naslov knjige odnosi se na vreme od nekoliko decenija socijalističke Jugoslavije, vreme detinjstva 
generacija rođenih sredinom pedesetih godina proteklog veka. Jasne su autorove namere da nam 
svoje detinjstvo, iz vizure dečaka, predoči na vrlo realističan način, pokatkad surov – najjačim 
oruđem na raspolaganju jednom piscu: jezikom. A taj jezik čitaoca konstantno dovodi u stanje „aha 
efekta“, bilo da pomoću njega prepoznaje lično ili prepričano iskustvo, bilo da ga svojom 
nepravilnošću (samo) zabavlja ili ga pak odvodi u književne i filmske asocijacije već znanih dela, 
recimo, Bore Ćosića ili Gorana Markovića. 
 
Već viđeno? Ipak, ne bih rekao. Solomun se usudio da na tankoj žici nepoštovanja jezičkih pravila, 
što bi političari rekli – u okviru jezičke održivosti, i uz pomoć svoga izdavača, napravi smisleni 
rezultat. Tu je pred nama: hrabar, nepretenciozan, smešan do suza. Doduše, neko će (tužan, 
nostalgičan, ljut) plakati i iz skrivenih razloga. Kako god bilo, ovo je knjiga ljubavi i knjiga za 
uživanje. Svaki čitalac će sam za sebe odlučiti da li je opisano vreme bivših života bilo zaista 
zlatno, srebrno ili samo – rđa. 
 

Vladislav Bajac 
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10. Laš Fr. H. Svensen: FILOZOFIJA RADA / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2816
 
Kada sa prijateljima odigramo partiju tenisa to nazivamo uživanjem u razonodi, čak i ako je meč 
bio težak. Ipak, profesionalni teniser trening ne doživljava kao hobi, jer za igranje dobija novac. No, 
da li je rad isto što i posao i da li radom možemo nazivati aktivnosti koje nam ne donose prihode, 
među mnogim su pitanjima na koje Laš Svensen nudi odgovore u ovoj knjizi. 
 
Od antičke Grčke i Aristotela – prema kome je naporan fizički rad rezervisan za robove, a slobodan 
čovek treba da razvija svoje umne sposobnosti – autor nas vodi kroz istoriju odnosa prema radu, sve 
do savremenog doba i čitavog žanra literature o menadžmentu i poslovanju. 
 
Na ovom putu, smenjuju se Svensenova razmišljanja o ličnom iskustvu kada je radio kao čistač u 
fabrici, o poslu filozofa, o kapitalizmu, novcu, o traženju smisla u izboru zanimanja. Filozofija 
rada potkrepljena je analizama mnogobrojnih istraživanja i istraživača fenomena rada i posla 
(Hesiod, Marks, Hana Arent) kao i odlomcima iz popularnih serija i pop pesama koje se bave ovom 
temom. 
 
U vremenu kada granica između radnog i slobodnog vremena bledi, kad laptop zamenjuje odlazak u 
kancelariju, a napredna tehnologija fabričkog radnika, ova lako razumljiva i neposredno napisana 
knjiga vešto formuliše sve nedoumice i misli sa kojima se savremeni čovek bori u pronalaženju 
svoje idealne profesije. 
 
 
 
11. Lojze Vizer: KUVANJE POD DRUGIM ZVEZDAMA / Beograd: Geopoetika, 
2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=1729
 
Iako je u njoj predstavljena čitava paleta jela sa južnoslovenskih prostora, knjiga Kuvanje pod 
drugim zvezdama je mnogo više od kuvara. Ona je omaž porodici, zavičaju, detinjstvu.  Nostalgičan 
prema starim vremenima,  autor vraća aromu  iščezlog sveta oživljavanjem tih ukusa i mirisa. Ove 
priče o jelima su i pripovesti o autorovom odrastanju i putovanjima, mogu se čitati i kao 
kulturološka studija, a obogaćene su i neobičnim pojedinačnim ljudskim sudbinama. 
 
Naslov ove knjige ukazuje na značajnu ulogu i visoko mesto koje autor pridaje kulturi ishrane. 
Knjiga je, naime, posvećena svim onim anonimnim gastronomskim stvaraocima, ne samo iz 
njegove rodne Koruške, već i iz cele bivše Jugoslavije, koji sami nisu nikada „posezali za 
zvezdama”, ali su ipak učinili da jednostavna hrana, naročito hrana našeg detinjstva i naše prošlosti, 
zasvetli poput zvezda na nebu naših uspomena. 
 

Iz Predgovora Zlatka Krasnog 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2816
http://www.geopoetika.com/book.php?id=1729
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