
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 6 

2019.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно објављује 
Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном информационо-
документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, 
могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
 
Из наше базе која садржи преко 120.000 прописа и преко 481.000 скенираних страна 
службених гласила, за свега неколико минута може се добити како важећи тако и неважећи 
пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као што се може добити и 
телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296,  363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104   
      
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења  
                                                             (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
                             
Технички уредник: Јелена Васиљевић, орг.пријема и евиденције захтева корисника 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Лепосава Милановић, оператер припреме података  

                                  Радмила Тубин-Михајловић, орг.пријема и евиденције захтева корисника  
                                 Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 

 
Лектор:                  Смиља Богдановић 
Коректор:              Јелена Васиљевић 
 
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 

 

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 
 
 
 
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 старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. 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 постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Того, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Абуџи, Ђуре 

Ликара, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2019   

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Гвинеји Бисао, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру, 

Мирослава Шестовића, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2019 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Гвинеји Бисао, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 

Алжиру, Александра Јанковића, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Мали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру, Мирослава 

Шестовића, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2019 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Мали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру, 

Александра Јанковића, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2019 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Руској Федерацији, Славенка Терзића, Службени гласник Републике Србије бр. 

39/2019 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Руској Федерацији, Мирослава Лазанског, Службени гласник Републике 

Србије бр. 39/2019 

   

Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и 

материјалне обавезе, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис 

радних места државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2019 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за праћење безвизног режима 

путовања са Европском унијом, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

  

Одлука о допунама Одлуке о образовању Националног координационог тела за 

спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању националног 

координатора за спречавање и борбу против тероризма, Службени гласник Републике 

Србије бр. 41/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 42/2019 

 



Одлука о изменама Одлуке о отварању Конзулата Савезне Републике Југославије у 

Ченаију, Република Индија, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2019 

 

Одлука о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити 

процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 45/2019 

 

Правилник о обрасцу обавештења о повреди података о личности и начину 

обавештавања Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности о повреди података о личности, Службени гласник Републике Србије бр. 

40/2019 

 

Правилник о обрасцу и начину вођења евиденције лица за заштиту података о личности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

 

Правилник о обрасцу и начину вођења интерне евиденције о повредама Закона о 

заштити података о личности и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора 

предузимају, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

 

Правилник о обрасцу притужбе, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

 

Правилник о полицијским овлашћењима, Службени гласник Републике Србије бр. 

41/2019 

 

Правилник о попуњавању радних места у Служби Повереника за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности, Службени гласник Републике Србије бр. 

45/2019 

 

Правилник о измени Правилника о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за 

странца и привремене личне карте за странца, Службени гласник Републике Србије бр. 

47/2019 

 

Правилник о изостављању и замени (анонимизацији и псеудонимизацији) података у 

одлукама Високог савета судства, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2019 

 

Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 43/2019 

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Њујорку, Сједињене 

Америчке Државе, Мирјане Живковић, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2019 

 

Стратегија контроле малог и лаког оружја у Републици Србији за период 2019–2024. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2019 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства спољних послова Републике Никарагве о успостављању механизма 

политичких консултација, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 7/2019 

 



Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства спољних послова Републике Мадагаскар, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 7/2019 

 

Меморандум о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и 

Министарства иностраних послова афричких интеграција и Тогоанаца у иностранству 

Републике Того, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

7/2019 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између страна потписница 

Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2019 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Пословник Покрајинске владе, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

28/2019 

 

 

                                                                                                                                               

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

 

Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – 

Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2019 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета 

услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се 

реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 40/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 

у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

 

Уредба о проглашењу Споменика природе „Борачки крш”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 41/2019 

 

Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном Покрајином 

Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244, 

Службени гласник Републике Србије бр. 42/2019 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних 

стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 42/2019 



Уредба о изменама и допуни Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја 

ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја, Службени 

гласник Републике Србије бр. 42/2019 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која 

је у надлежности јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 45/2019 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних 

одлика „Овчарско-кабларска клисура”, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2019 

 

Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за 

физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и 

сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2019 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз 

развојне пројекте у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2019 

 

Одлука о проглашењу елементарне непогоде, Службени гласник Републике Србије бр. 

40/2019 

 

Одлука о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној 

својини може дати у закуп, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

 

Одлука о висини месечне закупнине за станове и гараже који се користе за потребе 

министарства надлежног за послове одбране и Војске Србије, као и објеката за 

привремени смештај професионалних припадника Војске Србије и запослених у 

министарству надлежном за послове одбране, Службени гласник Републике Србије бр. 

40/2019 

  

Одлука о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије 

наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

 

Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног 

објеката (путарина), Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта 

„Изградња београдског метроа”, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2019 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана Републике Србије од 

2021. до 2035. године на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 

41/2019 

 

Одлука о емисији државних хартија од вредности на међународном финансијском 

тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2019 

 

Одлуке о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном 

финансијском тржишту пре рока доспећа, Службени гласник Републике Србије бр. 

44/2019 

 



Одлука о образовању Радне групе за формирање електронског регистра 

пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 45/2019 

 

Одлука о измени Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња 

београдског метроа”, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2019 

  

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и 

мешовитог порекла за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2019 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског 

порекла и хране за животиње која се увози за 2019. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2019 

 

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит, 

Службени гласник Републике Србије бр. 39/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника 

јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна 

консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор, Службени гласник Републике 

Србије бр. 40/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за 

унапређење примарне пољопривредне производње, Службени гласник Републике 

Србије бр. 40/2019 

 

Правилник о безбедности дечјих игралишта, Службени гласник Републике Србије бр. 

41/2019 

 

Правилник о условима и начину вршења техничке контроле пројеката геолошких 

истраживања, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2019 

 

Правилник о обрасцу пријаве за евиденцију обвезника накнаде за унапређење 

енергетске ефикасности, обрасцу месечног и годишњег обрачуна количина 

енергије/енергената испоручених потрошачима или стављених у промет на територији 

Републике Србије, односно увезених на територију Републике Србије, обрасцу месечног 

и годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде, обрасцу извештаја о уплати, као и 

начину достављања ових образаца, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2019 

 

Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Службени 

гласник Републике Србије бр. 41/2019 

 

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других 

образаца у царинском поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2019 

 

Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 42/2019 

 



Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – 

Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2019 

 

Правилник о валидацији квалификованог електронског потписа и квалификованог 

електронског печата, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2019 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 43/2019 

 

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код 

директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2019 

 

Правилник о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу 

пружања угоститељских услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2019 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о условима и поступку давања у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 45/2019 

 

Правилник о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких 

истраживања, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2019 

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног 

газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске 

пољопривредне производње, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2019 

 

Правилник о садржини и начину спровођења независне оцене доприноса јавног пута 

настанку, односно последицама саобраћајне незгоде, Службени гласник Републике 

Србије бр. 46/2019 

 

Правилник о начину и поступку избора чланова комисије, праву и висини накнаде за 

рад у комисијама, условима, методологији, начину рада и одлучивања ревизионе 

комисије и садржају извештаја о стручној контроли, Службени гласник Републике 

Србије бр. 46/2019 

 

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање 

обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и 

садржини пореске пријаве ПДВ, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2019 

 

Правилник о измени Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и 

обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, 

садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 47/2019 

 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 47/2019 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

Државне ревизорске институције за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 45/2019 

 



Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

Фискалног савета за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2019 

 

Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду 

Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 45/2019 

 

Стратегија одрживог развоја Републике Србије до 2030. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2019 

 

Листа авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 39/2019 

 

Општи услови међумесног превоза, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2019 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о 

сарадњи на увозу и извозу прехрамбених производа и безбедности хране, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2019 

 

Протокол између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о инспекцијским и 

карантинским захтевима за извоз млечних производа из Републике Србије у Народну 

Републику Кину, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

7/2019 

 

Протокол између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о карантину и 

здравственим захтевима који се односе на свињско месо за извоз из Републике Србије у 

Народну Републику Кину, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 7/2019 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени 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. 

28/2019 

 

Одлука о доношењу Акционог плана за имплементацију Програма развоја туризма у 

Аутономној Покрајини Војводини за период 2018–2022. године, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2019 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства 

пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), 

цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 27/2019 

 



Правилник о измени Правилника за суфинансирање инвестиција у физичка средства 

пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), 

цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2019. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 28/2019 

 

Други Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на 

територији Аутономне Покрајине Војводине у 2019. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 28/2019 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке организационих јединица Градске управе Града Београда, Службени лист Града 

Београда бр. 39/2019 

 

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима, Службени лист 

Града Београда бр. 35/2019 

 

План за постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата 

са могућношћу пратеће производње на водном земљишту на територији града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 27/2019 

 

План детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине, градске општине 

Стари град, Савски венац и Палилула, Службени лист Града Београда бр. 28/2019 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 

2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2019 

 

Одлука о оснивању Републичког савета за запошљавање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 46/2019 

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредба члана 28а Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању (Службени гласник РС, број 34/03), у делу који гласи: „Ако је 

умрли осигураник или умрли корисник старосне, превремене старосне пензије или 

инвалидске пензије у тренутку закључења брака навршио године живота из члана 19. 

тачка 1) овог закона”, није у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике 

Србије бр. 46/2019 

 

Правилник о допунама Правилника о клиничком испитивању медицинског средства, 

Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

 

Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2019 

 



Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на 

којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – 

Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2019 

 

Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 

даваоцима здравствених услуга за 2019. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 46/2019   

 

Правилник о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину 

издавања и прописивања лекова, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2019 

 

Решење о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно 

осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање у 2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2019 

  

Листа биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 2018. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2019 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Устава Међународне организације за цивилну 

заштиту, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2019 

  

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о оснивању Института за информационе технологије Крагујевац, Службени 

гласник Републике Србије бр. 40/2019  

 

Одлука о образовању Координационог тела за имплементацију Просторног плана 

подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо, Службени гласник 

Републике Србије бр. 40/2019 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење реализације пројекта „Изградња 

националног фудбалског стадиона, са пратећим садржајем”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 45/2019 

 

Одлука о утврђивању Цркве Светог Димитрија са старим гробљем у Митровој Реци за 

споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2019 

 

Одлука о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторну културно-историјску 

целину, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2019 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Академије васпитачко-медицинских струковних 

студија, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2019 

 

Правилник о измени Правилника о документацији која се прилаже у поступку 

регистрације медија у Регистар медија, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2019 

 



Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 41/2019 

 

Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 43/2019 

 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2019 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 46/2019 

 

Решење о усклађивању права на национално спортско признање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 46/2019 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских 

студија и докторских академских студија, које се финансирају из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 

2019/2020. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2019 

 

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2019 

 

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2019 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за мај 2019. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 42/2019  

 

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

запосленом, за април 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2019 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2019. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

 1. АЛО 

 2. БЛИЦ 

 3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

 4. ВРЕМЕ 

 5. ДАНАС 

 6. ИНФОРМЕР 

 7. КУРИР 

 8. НЕДЕЉНИК 

 9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

12. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

                                   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. ЈЕЗИК ДАНАС 

2. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

3. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и 
вредне писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну 
вредност. Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична 
издања и друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи 
фондови, овим путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који 
желе да се стручно усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо 
само изводе) могу да се користе само у читаоници библиотеке Управе за 
заједничке послове републичких органа. 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 

 
    1. В. Карић: Србија: Опис земље, народа и државе, Београд: 1887. 

 
    2. Закон грађевински за варош Београд од 11. децембра 1896. године, 
Београд: 1899. 
 
    3. Закон о изменама и допунама у Закону грађевинском за варош 
Београд од 11. децембра 1896. године, донет 23. јануара 1901. године, 
Београд: 1903. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 









































































 
 
 
 
 

































 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. БРАТСТВО ПО МРЉИ: ХРОНИКА НАШЕГ ОДУСТАЈАЊА 

Драган Великић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

2. БГ ПРИЧЕ: 1–3 

Зоран Љ. Николић 

Београд: Новости; Лагуна, 2018. 

  

3. БИСЕР КОЈИ ЈЕ СЛОМИО ШКОЉКУ 

Надија Хашими 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

4. BLACK LIGHT 

Миомир Петровић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

5. БОЈА ПУРПУРА 

Алис Вокер 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

6. БУКИРАНО: ПРИЧА ДУГА 40.000 КИЛОМЕТАРА 

Небојша Јојић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

7. ЧАСТ 

Елиф Шафак 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

8. ЧИЧА ГЛИША 

Си Џеј Тјудор 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

9. ЧИТАЧ ИЗ ВОЗА У 6.27 

Жан Пол Дидијелоран 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

10. ЧОВЕК БЕЗ ОСОБИНА: ТОМ 1 

Роберт Музил 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

11. ЦРВЕНЕ ДУШЕ 

Пол Гревејак 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

12. ЂАВОЉИ НАКОТ 

Маргарет Атвуд 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

13. ДЕСПОТ И ЖРТВА 

Добрило Ненадић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

 



14. ДЕТЕ ОД ПЕСКА 

Тахар бен Желун 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

15. ДЕВОЈКА У ПЛАМЕНУ  

Тони Парсонс 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

16. ДИГИТАЛНО ЗЛАТО 

Натанијел Попер 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

17. ДОБАР ЈЕ ОВАЈ ЖИВОТ 

Алекс Капи 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

18. ДОБРИ ВУК 

Александер Седерберј 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

19. ЏЕНТЛМЕН У МОСКВИ 

Ејмор Тоулс 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

20. ЕНГЛЕСКИ ПАЦИЈЕНТ 

Мајкл Ондаче 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

21. ФРЕДЕ, ЛАКУ НОЋ 

Драгослав Михаиловић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

22. ГАЛА–ДАЛИ: РОМАН О СЛИКАРЕВОЈ МУЗИ 

Кармен Доминго 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

23. ГОРИ МОРАВА 

Драгослав Михаиловић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

24. ГОСПОЂИЦА ШАНЕЛ 

Кристофер Вилис Гортнер 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

25. ХИПИ  

Пауло Коељо 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

26. ХЛАДНО КАО ЛЕД 

Тес Геритсен 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

 



27. ХОМО ДЕУС: КРАТКА ИСТОРИЈА СУТРАШЊИЦЕ 

Јувал Ноа Харари 

Београд: Лагуна, 2018.  

  

28. ИСТАНБУЛ: ПРИЧА О ТРИ ГРАДА: 1–2 

Бетани Хјуз 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

29. ИСКУПЉЕЊЕ ЉУБАВИ 

Франсин Риверс 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

30. ИСТОРИЈА СТАРОГ СВЕТА 

Сузан Вајс Бауер 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

31. ЈУЛИЈИН ОДГОВОР 

Глен Диксон 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

32. КА ГРАНИЦИ: САПУНСКА ОПЕРА 

Владимир Арсенијевић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

33. КАМЕНИ СПЛАВ 

Жозе Сарамаго  

Београд: Лагуна, 2017. 

  

34. КЊИГА ИЗГУБЉЕНОГ И НАЂЕНОГ 

Луси Фоли 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

35. КОНКЛАВА 

Роберт Харис 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

36. КОСТУРИ ОКРУГА МЕДИСОН 

Ведрана Рудан 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

37. КРАДЉИВАЦ КАФЕ  

Том Хиленбранд 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

38. КРВ И САПУНИЦА 

Младен Марковић 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

39. КВАДРАТНИ КОРЕН ИЗ ЖИВОТА  

Мухарем Баздуљ 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

 



40. ЛАЖИ О БОГУ У КОЈЕ ВЕРУЈЕМО  

Вилијем Пол Јанг 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

41. ЛЕВА СТРАНА ДРУМА 

Дејан Стоиљковић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

42. ЛОНДОН  

Владимир Ђурић 

Београд: Лагуна, 2018. 

  

43. МАГБЕТ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Žoze Saramago: STAKLENA KUPOLA / Beograd: Laguna, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.laguna.rs/n3862_knjiga_staklena_kupola_laguna.html 

 

Saramagov „izgubljeni“ roman – kako je sve počelo… 

 

Rano prolećno jutro u Lisabonu 1950-ih godina. Bude se susedi jedne stambene zgrade kraj 

reke. Obućar Silvestre otvara svoju radnju. Izaura, koja deli svoj stan sa još tri žene, seda za 

šivaću mašinu. Žustina počinje raspravu sa svojim mužem grubijanom. Gospa Lidija, koja 

jedina nema finansijskih poteškoća jer je ljubavnica bogatog fabrikanta, pali svoju prvu 

jutarnju cigaretu. Španjolka Karmen od jutra je ispunjena nostalgijom… Atmosfera oskudice, 

melanholije i sivila. Tak kad Silvestre primi novog podstanara, njihovu zgradu ispuniće 

svetlost – sa neočekivanim posledicama. 

 

Jedini primerak rukopisa ovog, za svoje vreme subverzivnog romana, Saramago je ponudio 

poznatom lisabonskom izdavaču 1953. godine, ali odziv je izostao i rukopis je nestao. 

Odgovor je stigao četrdeset godina kasnije... 

 

„Svetao portret jednog mračnog doba diktature.” 

Pilar del Rio 

 

„Moćnim i originalnim pripovedačkim umećem Saramago i u ovom romanu ispoljava svoj dar 

koji ga je učinio jedinstvenim i nepogrešivim slikarom ljudskih karaktera.” 

 

Ines Pedroza 

 

„Jedan od junaka mogao bi biti baš sam pisac, razapet između optimizma i pesimizma, koji se 

u romanu nosi sa nerešivim pitanjem: može li čovečanstvo biti spaseno?” 

Zeferino Koeljo 

 

 

 

 

2. Igor Marojević: TUĐINE / Beograd: Laguna, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.laguna.rs/n3938_knjiga_tudjine_laguna.html 

 

Smela potraga za pravom ljubavlju u bombardovanom Beogradu. 

 

I u Boki kotorskoj, odakle je rodom, i u Beogradu, u koji se seli, tridesetogodišnji Ratomir 

Jauković oseća se sam u tuđini. Nasuprot većine sugrađana koji se izlažu mračnom uticaju 

ovdašnjih devedesetih, glavni junak romana bira put vitalizma i istrajno traži prikladne i stalne 

saputnike – tačnije, saputnice. Jednu će možda i naći, uprkos stalnim vanrednim i opasnim 

okolnostima koje kruniše NATO bombardovanje. 

 

„Tuđine su me ponele. Njihov junak se suočava sa zagonetnim samoubistvima i odgoneta ih 

dok priča o njima. U Marojevićevom romanu ključa od raskola Starohercegovaca i 

Starocrnogoraca u Boki. A junak zaranja u tu uzavrelu masu, podjednako kao i u svoje erotske 

veze s devojkama. Traga za ljubavlju i za odgovorima. To je drama oplemenjena ironijom i 



crnim humorom. Naposletku, usred Beograda i bombardovanja, traganje dospeva do vrhunca i 

dešava se čudo nalik uslišenoj molitvi. Rasplet romana odigrava se poput obaranja nevidljivog 

mlaznjaka nakrcanog smrtonosnim projektilima.” 

Jovica Aćin 

 

Tuđinama se okončava Beogradsko petoknjižje Igora Marojevića. Ako se njegov novi roman 

sasvim odvaja od ostale četiri knjige i savršeno funkcioniše zasebno, Tuđine bacaju naknadno 

svetlo na Beograđanke, Prave Beograđanke, Dvadeset četiri zida i Parter. 

 

 

 

3. Slobodan Vladušić: VELIKI JURIŠ / Beograd: Laguna, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.laguna.rs/n4031_knjiga_veliki_juris_laguna.html 

 

– Roman o ljudima koji su se vratili iz zaborava. 

 

Rano proleće 1916. godine: poručnik srpske vojske Miloš Vojnović oporavlja se na Krfu, u 

vili Ahileon, od prelaska preko Albanije. Tu upoznaje neobičnu Holanđanku Fani de Grot i 

postaje očevidac samoubistva srpskog majora koga niko nije oslovljavao po imenu. Napeta 

potraga za izgubljenim pismom koje je ostalo iza majora, Vojnovića će voditi kroz ulice Krfa, 

do vrhova Kajmakčalana, a zatim nazad, do solunskih kabarea i Solunskog fronta. Njegova 

sudbina će se preplitati sa životima Stanislava Krakova, vojvode Vuka, majora Kalafatovića, 

kao i sa akcijama tajanstvenog bugarskog oficira koga će pratiti u stopu, da bi se, na kraju 

puta, suočio sa maglom. 

 

„Na velika vrata vrativši u našu književnost temu srpskog stradanja i heroizma u Prvom 

svetskom ratu, Slobodan Vladušić pokazuje kako nacionalno i kosmopolitsko, upravo kao i 

tradicionalno i savremeno, mogu da imaju smisla jedino ukoliko koračaju zajedno. Veliki juriš 

je otelotvorenje tog prožimanja.” 

 

Vladimir Kecmanović, pisac 

 

„Dok sam kao istoričar uživao u uverljivoj atmosferi Prvog svetskog rata, kao čitalac sam bio 

privučen Vladušićevim spojem elemenata istorijskog, krimi i ljubavnog romana kojima je 

pridodata i crta mistike. Ovaj neobičan spoj, čini mi se, dočarava pravu dubinu Velikog rata, 

dubinu patnje, hrabrosti i požrtvovanja srpskih vojnika i oficira koji su iz njega izašli kao 

pobednici.” 

Miloš Ković, istoričar 

  

 

„Čitajući Veliki juriš imao sam utisak da gledam istorijski spektakl sa odličnom fotografijom, 

zanimljivim likovima i uverljivim akcionim scenama.” 

 

Đorđe Marković, glumac 

 

 

 

 

 

 

 



4. Miljenko Jergović: NEZEMALJSKI IZRAZ NJEGOVIH RUKU / Beograd: BOOKA, 

2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.makart.rs/knjige/knjiga-nezemaljski-izraz-njegovih-ruku-

miljenko-jergovic-19732 

Nezemaljski izraz njegovih ruku pripoveda o Sarajevskom atentatu, o našima i o njihovima, a u 

stvari o tome da su i jedni i drugi naši, i da je ubistvo Franje Ferdinanda posledica 

modernizacijske i prosvjetiteljske misije bečkih vlasti u Bosni. Princip, Čabrinović i drugovi 

deca su svoje epohe, školovani na romanu devetnaestog veka, na poeziji Volta Vitmena, na 

ruskim anarhistima i atentatorima… Beč ih je opismenio i pružio im priliku da osvoje i ostvare 

svoje iluzije. Nikada Bosna i zapadni Balkan nisu bili evropskiji i bliži Beču, Berlinu i Parizu 

nego trenutak pre Principova pucnja. 

 

Miljenko Jergović napisao je i roman i pripremu za roman. Ujedno ovo je i dokumentarni tekst 

nastao po nizu drugih dokumentarnih tekstova, a iz njega je zatim trebalo da nastane velika 

fikcija. Je li nastala? Je li sve ovo istina, ili je izmišljena pripovest, omladinski avanturistički 

roman koji je tužno završio? 

 

Nezemaljski izraz njegovih ruku jedna je od onih knjiga koja se čita, kojoj se vraća, koja tera 

na razmišljanje i promišljanje, koja istoriju ovih prostora propituje bez ideološkog bremena, 

koja pokušava shvatiti i razjasniti vreme i fikcijom oživeti ljude i događaje koji su možda 

odredili sudbinu kontinenta i nas samih. 

 

„Spekulacije o mogućim tokovima istorije imaju smisla samo ukoliko nas dovode do dubljeg i 

sveobuhvatnijeg razumevanja onog jedinog toka koji se ostvario. Da bi se to desilo, život se 

mora posmatrati u širokom totalitetu. A baš to je uspelo Miljenku Jergoviću u knjizi 

Nezemaljski izraz njegovih ruku. Namera mi nije da pišem prikaz, već da u ovom času kada se 

na svim stranama našeg regiona preti i zvecka oružjem, ukažem na lekovitost Jergovićeve 

studije koja se čita i kao skica za roman, i kao traktat, i kao esej, i… ma čita se u jednom 

dahu!” 

 

Dragan Velikić 

 

 

 

5. Frederik Begbede: ŽIVOT BEZ KRAJA / Beograd: BOOKA, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.booka.in/vesti/243-zivot-bez-kraja 

Najveći dendi savremene evropske književnosti i neosporni ljubimac domaće publike Frederik 

Begbede vraća se mega-bestselerom Život bez kraja. Ovo je roman u kome se obračunava sa 

sopstvenom (be)smrtnošću, tom opsesijom modernog čoveka, obilazeći svet u potrazi za 

čarobnim napitkom večne mladosti. 

Duhoviti, satiričan, provokativan do bezobrazluka, ali i ljubavnički i roditeljski nežan do 

neprepoznavanja, Begbede još jednom poentira i ostavlja iza sebe još jedno delo koje ga 

svakako približava besmrtnosti. 

Život je krvoproliće. Masovno ubistvo od 59 miliona mrtvih godišnje. 1,9 smrtnih slučajeva u 

sekundi. 158.857 smrtnih slučajeva dnevno. Od početka ovog pasusa, dvadesetak ljudi u svetu 

je umrlo – i više ako čitate polako. Ne razumem zašto se teroristi trude da podignu statistike: 

nikad neće uspeti da ubiju toliko ljudi kao Majka Priroda. Čovečanstvo biva desetkovano u 

opštoj ravnodušnosti. Tolerišemo ovaj svakodnevni genocid kao da je posredi normalan 



proces. Mene smrt sablažnjava. Ranije sam o njoj razmišljao jednom dnevno. Otkad imam 

pedeset godina, svaki čas mislim na nju. 

Da budemo jasni: ne gnušam se smrti; gnušam se svoje smrti. Ako velika većina ljudi prihvata 

neizbežno, to je njihov problem. Lično, ne vidim smisao u umiranju. I reći ću još nešto: smrt 

neće proći kroz mene. Ova priča govori o mom nastojanju da prestanem da umirem glupavo 

kao svi ostali. Preminuti bez reakcije nije dolazilo u obzir. Smrt je stvar lenjosti, samo fatalisti 

veruju da je neminovna. Prezirem pomirene sa sudbinom, koji uzdišu govoreći „eh, sve nas to 

čeka, pre ili kasnije”. Crknite svi negde drugde, slabašni smrtnici. 

 

https://www.ekspres.net/scena/knjizevni-guru-frederik-begbede-moj-zivot-bez-kraja-eliksir-

zivota-futur-sadasnji 

Alter ego Frederika Begbedea je glavni protagonista romana. On je pedesetogodišnjak koji se 

već oseća kao starac. Pregurao je dve trećine života, sada je u ranim pedesetim, krcka šestu 

deceniju, a već je počeo da crpi treću trećinu, koja neminovno ističe. Obuzima ga strah od 

smrti, neprekidni, bunt protiv nje, otpor njenom stegu, njenoj neminovnosti. Kada mu njegova 

desetogodišnja ćerka kaže da ne želi da on umre, on joj uzvraća plahovito: „Ne brini, dušo, od 

ovog trenutka niko ne umire”. Iako impulsivno dato, obećanje je obećanje, i Begbede kao 

osoba od integriteta i reči pokušava da ga ispuni. Ne čini to izmišljajući formule besmrtnosti, 

neku kvazinauku o produžetku ljudske vrste, književnu fikciju ili filozofiju nalik na nacističku 

eugeniku. Ne hvata se vere u Boga iako ide u Jerusalim, obilazi džamiju Al Aksa, Zid plača i 

Crkvu svetog groba, Golgotu alijas Kalvariju. U Sveti grad odlazi zbog razgovora s 

biogenetičarima iz prestižne jevrejske klinike. 

U potrazi za eliksirom života i mladosti putovao je diljem sveta, nikada sam, uvek s 

porodicom, pojedinim njenim članom ili kućnim robotom, i to u Švajcarsku, Francusku, Izrael, 

SAD… A tamo, od Njujorka i Bostona do Kalifornije. 

Zdrav život, detoksikacija, prehrana povrćem, uglavnom veganska, svakodnevne vežbe u 

teretani s ličnim trenerom, 10.000 koraka dnevno zamenili su jedan buran, bogat, 

zadovoljstvima i konzumacijama hrane, pića i droga ispunjen, čitaj devastiran život, koji sada, 

okružen porodicom, novim životom, ljubavlju, želi da se poboljša i obnovi. 

Neki naučnici na koje je u svom istraživanju nailazio tvrde da će deca rođena posle 2009. 

doživeti 22. vek pošto će živeti oko 140 godina, skoro duplo duže od nas, čeda 20. veka. 

Koliko je ljudi od nastanka čovečanstva umrlo na zemlji, pita se Begbede. Stotinu milijardi, 

manje-više. U Francuskoj je 2010. godine bilo 15.000 stogodišnjaka, a 2060. biće ih 200.000. 

Ko će se krajem veka brinuti o vojsci staraca, koliko će biti personalnih asistenata i 

gerontoloških domaćica? Šta će se desiti kad populacija seniora istisne populaciju juniora, 

nadjača je i satre budući parazitska? 

Život bez kraja je roman koji ne pripada žanru naučne fantastike, već realizmu, budućnosti 

koja se odvija među nama, ali ne deli se sa svima nama poput blagodati interneta. Pristup 

naučnim dostignućima vezanim za produženje ljudskog života dato je samo povlašćenima. 

Najbogatijima. 

Bil Gejts i Majkl Zakerberg odvajaju ogromna sredstva da bi iskorenili bolesti do 2100. 

godine. U naučnim laboratorijama koje su fokusirane na neki od ciljeva poboljšanja ljudske 

jedinke, produžetak života ili popravljanje mutirajućih gena, ne razmišlja se o tome šta će 

nastupiti ako se doskoči smrti ili se ljudski život produži, a smrt ukine. Demografska 

eksplozija dotrajalih ljudskih jedinki koje se večno podmlađuju, prenaseljenost planete, 

nedostatak hrane… Pandorina kutija se otvorila da bi na zemlju donela bolest, patnju i smrt, a 

ne besmrtnost. Naučnici ne razmišljaju o moralnim i filozofskim pitanjima, već vrše 



eksperimente nad životinjama: miševima i psima, svinjama, čije organe može da prihvati 

čovek zato što su mu najsličniji, što će u budućnosti imati neprocenjivu vrednost u procesu 

transplantacije. Životinje donori će biti odgajane na farmama u blizini operacionih sala. Radi 

se o protokolima, bioinženjeringu, kloniranju ljudske vrste, poboljšavanju DNK lanca, 

podmlađivanju staraca transilvanijskim receptom grofice Batori i grofa Drakule, i čime sve ne. 

Novi čovek – postljudsko biće – nije nastao od majmuna kao stari. Za njega, skoro besmrtnika 

i superheroja, ne važi Darvinova teorija. Novi čovek u dobroj meri nastao je od svinje jer 

sadrži transplantirane rezervne svinjske organe ili one odštampane u 3D tehnici bioprinta. 

Takođe, povezan je na internet, nosi „Gugl” naočare, ima noćni vid zahvaljujući DNK slepog 

miša, što je palo na pamet nekom genetičaru nobelovcu. 

Priča se vrti oko produžetka života, sa prosečnog životnog veka na 200–300 godina, putem 

tajnih i skupih protokola do besmrtnosti. Protagonista doseže kritične godine muškog klimaksa 

i zbog obećanja datog detetu odlučuje da istraži legalne i ilegalne postupke: pomlađivanje 

ćelija, kibernetičku revoluciju, ubrizgavanje matičnih ćelija, oksigenizaciju krvi, 3D štampanje 

organa, transplantaciju humanizovanih organa iz svinje, implantate s veštačkom 

inteligencijom, fuziju čoveka i robota, kao i korišćenje digitalno pohranjene DNK. 

Na kraju knjige Begbede zahvaljuje naučnicima koji su mu pomogli da shvati neshvatljivo: 

„Neka vašoj smrti dođe kraj”. 

 

 

6. Kejti Kitamura: RAZDVOJENOST / Beograd: BOOKA, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.makart.rs/knjige/knjiga-razdvojenost-kejti-kitamura-20746 

 

Napeta i bespoštedna priča o intimnosti i nevernosti, Razdvojenost ogoljava sve ono što nas 

zapravo uvek duboko deli od unutrašnjeg života drugih, ma koliko sa njima bili bliski. 

Minuciozno i hladnokrvno precizno, Kejti Kitamura nas uvlači u iskustvo žene na ivici, čija je 

priča i zavodljiva i pomalo zastrašujuća. 

 

„Besprekorno vođena priča, koja ide svojim tokom toliko uverljivo konsekventno da je svako i 

najmanje istupanje bremenito značenjem. Divno.” 

                                                                                                          Karl Uve Knausgor 

 

„Hemingvej se vratio u život – ovoga puta u liku žene.” 

                                                                                                                    Tom Makarti 

 

„Kitamurina proza je sva u zaletu, kombinuje intrigantnost stila Elene Ferante s vrhunskom 

napetošću onog neminovnog pitanja ’ko je ubica?’” 

                                                                                                                                  Elle 

 

 

https://folder39.com/razdvojenost-roman-koji-ogoljava-sve-ono-sto-nas-deli-cak-i-od-

najbliskijih/ 

 

Kao što to biva svakog leta, pred sezonu odmora izdavačke kuće uvek pripreme čitav spisak 

„knjiga za plažu”, pa se tim povodom oglasila i IK Booka koja takođe ima svoje „štivo za pod 

suncobranom” – roman Razdvojenost, autorke Kejti Kitamure. 

Radnja se odvija na grčkom ostrvu, pokretač zapleta je misteriozni nestanak muža glavne 



junakinje koga ona, na nagovor njegove majke, mada ne živi sa njim već mesecima, kreće da 

nađe, a tu je i trilerski zaplet koji dodatno i inače zanimljivi roman čini još uzbudljivijim. 

 

Kejti Kitamura je veoma talentovana spisateljica, a roman Razdvojenost njen je vrhunski domet – 

delo koje bespoštedno progovara o intimnosti i svemu onome što nas sprečava da budemo 

zaista bliski sa onima koje (mislimo da) volimo. 

Napeta i bespoštedna priča o intimnosti i nevernosti, Razdvojenost ogoljava sve ono što nas 

zapravo uvek duboko deli od unutrašnjeg života drugih, ma koliko sa njima bili bliski. 

Minuciozno i hladnokrvno precizno, Kejti Kitamura nas uvlači u iskustvo žene na ivici, čija je 

priča i zavodljiva i pomalo zastrašujuća. 

 

 

 

7. Noam Čomski: JUGOSLAVIJA: mir, rat i raspad / Beograd: Samizdat, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.samizdatb92.rs/38bf0849-3729-460e-98a9-8a9936ef8c83/Jugoslavija-mir-rat-i-

raspad.aspx#.XRRo_LjNS2A 

 

Balkan, a pogotovo turbulentno područje bivše Jugoslavije, spada među najvažnije regione 

sveta u političkim razmišljanjima i aktivizmu Noama Čomskog protekle dve decenije. 

 

U svojim člancima, javnim izlaganjima i prepisci, Čomski se bavi nekim ključnim političkim i 

društvenim problemima (poput važnosti međunarodnog prava u današnjoj politici, medijskih 

manipulacija i ekonomske krize kao sredstava političke kontrole) koji pogađaju i region i 

međunarodnu zajednicu. 

 

Ova knjiga predstavlja sveobuhvatni pregled takoreći svih tekstova i javnih izlaganja Noama 

Čomskog fokusiranih na područje bivše Jugoslavije, od 70-ih godina 20. veka do danas. 

Zahvaljujući člancima i intervjuima, ova zbirka eseja je prava riznica materijala koji se prvi 

put pojavljuju sabrani u knjizi, zajedno s razmišljanjima o događajima dvadeset pet godina 

posle zvaničnog kraja komunističke Jugoslavije i početka rata u Bosni. 

 

„Čomski je globalni fenomen… moguće je da je on planetarno najčitaniji američki glas na 

temu međunarodne politike.” 

 

                                                                                         New York Times Book Review 

 

„Za sve koji žele da saznaju više o svetu u kome živimo… postoji jednostavno rešenje: čitajte 

Noama Čomskog.” 

New Statesman 

 

„Čomski nas neumoljivom logikom navodi da pažljivije slušamo šta nam to govore naši lideri 

– i da razaberemo i ono što izostavljaju… Slagali se s njim ili ne, ako ne slušamo, možemo 

samo izgubiti.” 

 

Business Week  

 

 

 

 

 

 



 

8. Ivan Tokin: M2 MULTIVERZUM / Beograd: Samizdat, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.samizdatb92.rs/6ae64021-0972-43db-beda-186f7bf54e08/M2-

Multiverzum.aspx#.XRRp17jNS2A 

 

M2 Multiverzum je zbirka kratkih priča objavljivanih od 2015. do 2018. godine. 

 

Tokin je pisac čija se proza čita u jednom dahu, kao poezija. Ona je duboko intimistička, 

svedena, utišana. Ma koliko obična bila svakodnevica, Tokin je njen nežni posmatrač, kroz 

njegov pogled ona postaje lepša, svežija, nesvakidašnja... Ono što ne vide svi, male, obične, 

svakodnevne titraje koji ljudima promiču, Tokin opaža, čuje, prepoznaje, prepričava nam 

jedan mikrosvet do koga mi sami ne uspevamo lako da dođemo, i čini to nepretenciozno, bez 

namere i toplo. 

 

„Tokinova proza nije nimalo eskapistička na onaj pogrešan način koji ’higijenski’ odstranjuje 

buku spoljnog sveta iz preokupacija svojih junaka, a čija se lažnost zapravo lako prepoznaje, 

ako umete da čitate, a ne samo da raspoznajete slova. On je posvećen ’sitnom’, malenim 

senzacijama koje u nama damaraju i koje nam zapravo odnose najveći deo i dana i života – to 

jest, ako smo još normalni ljudi, a ne kreature obolele od mesijanstva ili opijenosti nekom od 

agresivnih formi ’sveopopraviteljstva’.” 

 

Teofil Pančić 
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1. ЧЕРНОБИЉСКА МОЛИТВА 

Светлана Александровна Алексиjeвич 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

2. ЧОВЕК ПО ИМЕНУ УВЕ 

Фредерик Бакман 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

3. СУНЦЕ ОВОГ ДАНА: ПИСМО АНДРИЋУ 

Владимир Пиштало 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

 

   

4. ПОСЛЕДЊИ ПОТЕЗ 

Иван Ивањи 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

5. НОКТУРНА: ПЕТ ПРИЧА О МУЗИЦИ И СУТОНУ 

Казуо Ишигуро 

Београд: Дерета, 2018. 

 

   

6. МИЛЕНИЈУМ У БЕОГРАДУ 

Владимир Пиштало 

Зрењанин; Нови Сад: Агора, 2017. 

 

   

7. БОГУ ИЗА ЛЕЂА: ПУТОВАЊЕ СРПСКЕ ЛЕКАРКЕ 

КРОЗ ДВА СВЕТСКА РАТА И ДОБА КОМУНИЗМА 

НА БАЛКАНУ 

Мики Кнежевић 

Београд: Чигоја штампа; М. Кнежевић, 2018. 

 

   

8. ШТА СТВАРНО ЖЕЛИШ? 

Зорица Томић 

Београд: Чигоја штампа, 2018. 

 

   

9. ПОНОЋНО СУНЦЕ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

10.  ПОСЕТИЛАЦ 

Ли Чајлд 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

 

 


