
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 1 

2020.  



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 126.000 прописа и преко пола милиона скенираних страна 
службених гласила, за свега неколико минута може се добити како важећи тако и неважећи 
пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као што се може добити и 
телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

       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 

 

Уредба о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у 

Војсци Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2020 

 

Уредба о измени Уредбе о групацији Одбрамбена индустрија Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 4/2020 

 

Уредба о подацима и пословима значајним за систем одбране који се морају чувати и 

штитити у складу са законом којим се уређује заштита тајности података и о 

критеријумима за попуну радних места на којима се ти задаци и послови обављају, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима 

достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Тбилисију, Грузија, Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2020 

 
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу 

исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне 

скупштине који ће се одржати у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

7/2020 

 

Одлука о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о кућном реду Посебног одељења за 

издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала, Службени 

гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Закључак Владе Републике Србије о усвајању Смерница за укључивање организација 

цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и 

нацрта, односно предлога прописа, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и 

Републике Грчке о међусобном признавању возачких дозвола, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2020 

 

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

Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 1/2020 

 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о изменама и допунама Пословника Покрајинске изборне комисије, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Локални акциони план за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и 

повратника по основу Споразума о реадмисији који бораве на територији Града 

Београда 2020–2024. године, Службени лист Града Београда бр. 142/2019 

 

                                                                                                          

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 1/2020 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Парка природе 

„Златиборˮ, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2020 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница, 

Службени гласник Републике Србије бр. 2/2020 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у 

пољопривреди за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2020 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 

2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2020 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску 

подршку за почетнике у пословању у 2020. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 5/2020 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2020. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2020 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку 

опреме у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2020 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним 

агенцијама у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2020 

 

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

предузећа и предузетнике у 2020. години који се реализује преко акредитованих 

регионалних развојних агенција, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2020 

 

Уредба о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату 

девизне штедње грађана, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2020 

 

Одлука о допунама Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, 

царинских испостава, одсека и царинских реферата, Службени гласник Републике 

Србије бр. 1/2020 

 

Одлука о образовању Радне групе за унапређење позиције Републике Србије на листама 

конкурентности у области развоја електронске управе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 1/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле 

банака и посебне ревизије банке, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2020 

 

Одлука о усвајању буџета Коморе јавних извршитеља, Службени гласник Републике 

Србије бр. 3/2020 

 

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

прибављање одређених исправа, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2020 

 

Одлука о образовању Републичке Комисије за капиталне инвестиције, Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2020 

 

Одлука о образовању Радне групе за системско решавање питања заштите ваздуха у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2020 

 

Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног 

инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског 

система снабдевања водом, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна 

клијента, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Радне групе за пружање подршке у поступку 

проглашења туристичких простора Врањска Бања, Јошаничка Бања, Врдник, 

Петроварадин и Винча, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Правилник о дозволи за међународни линијски превоз путника у друмском саобраћају, 

Службени гласник Републике Србије бр. 1/2020 

 

Правилник о регистру субјеката који врше међународни превоз лица у друмском 

саобраћају за сопствене потребе, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2020  

 

Правилник о беспилотним ваздухопловима, Службени гласник Републике Србије бр. 

1/2020 

 



Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава, 

Службени гласник Републике Србије бр. 1/2020 

 

Правилник о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за 

одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за добровољно намирење 

новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, предлог 

за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ради намирења новчаног 

потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности и предлог за 

извршење у којем је као извршни дужник назначен директни или индиректни корисник 

буџетских средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2020 

 

Правилник о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу 

олакшица за запошљавање, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле 

средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и 

на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2020 

 

Правилник о документацији која се доставља у поступку признавања регистрације 

средстава за заштиту биља на основу регистрације која је извршена у некој другој 

земљи, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2020 

 

Правилник о техничким захтевима за елементе система цевовода од пластичних маса за 

снабдевање водом намењеном за људску употребу, транспорт запрљане и 

канализационе воде, транспорт гасовитих горива и инсталације за грејање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 6/2020 

 

Правилник о изменама и допунама 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. 6/2020 

 

Правилник о условима под којима се врши раскид купопродајног уговора, као и начину 

утврђивања и исплате тржишне цене преостале вредности стана за припаднике снаге 

безбедности, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2020 

 

Правилник о давању дозволе за обављање делатности, трговању и надзору над радом 

робне берзе, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Правилник о минималној садржини Правила пословања робне берзе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 8/2020 

  

Исправка Правилника о изменама Правилника о воћним соковима и одређеним сродним 

производима намењеним за људску употребу, Службени гласник Републике Србије бр. 

2/2020 

 

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о подели моторних и 

прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 2/2020 



 

Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног 

организма вируса смеђе набораности плода парадајза – Tomato brown rugose fruit virus 

(ToBRFV), као и о мерама које се предузимају ради спречавања уношења, ширења и 

сузбијања тог штетног организма, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2020  

 

Списак српских стандарда из области машина, Службени гласник Републике Србије бр. 

3/2020 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између влада држава учесница 

Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним 

ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2020 

 

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

Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој 

Републици, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника 

јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2020 

 

Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацију пројеката које 

финансира Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у 2020. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2020 

 

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за 

финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског 

развоја, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2020 

 

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за 

финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2020 

 

Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или 

четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на 

територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 5/2020  

 

Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за 

субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или 

услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену 

маркетинга и трговине у 2020. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 1/2020 

 

Правилник о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих 

правних лица за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим 



занатима, односно пословима домаће радиности у 2020. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2020 

 

Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос 

развоју социјалне економије АП Војводине у 2020. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 1/2020 

 

Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и 

предузетницима за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за 

набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса 

производње у 2020. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2020 

 

Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије 

Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој 

туристичког потенцијала Аутономне Покрајине Војводине у 2020. години – унапређење 

ловног и риболовног туризма, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

2/2020 

 

Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање 

пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2020. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2020 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа 

привредних субјеката са територије Аутономне Покрајине Војводине на сајмовима у 

Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2020. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2020 

 

Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање 

пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне Покрајине Војводине 

у 2020. години – организовање конгреса, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 2/2020 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на 

територији Аутономне Покрајине Војводине у 2020. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 5/2020 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за 

биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2020. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 5/2020  

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за 

заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних 

засада воћака, винове лозе и хмеља у 2020. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 5/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 137/2019 

 

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач Град Београд са огласима, Службени лист Града Београда бр. 138/2019 



Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 141/2019 

 

  

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у 

Републици Србији за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2020 

 

Уредба о Плану мреже здравствених установа, Службени гласник Републике Србије бр. 

5/2020 

   

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у 

поступку приватизације за 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 1/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине и начину плаћања тарифа 

за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије, Службени 

гласник Републике Србије бр. 3/2020 

 

Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција, 

Службени гласник Републике Србије бр. 1/2020 

 

Правилник о ближим условима и начину обављања метода и поступака комплементарне 

медицине, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2020 

 

Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2020 

 

Исправка Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 7/2020 

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

који остварују право у јануару 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

8/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава за изградњу, 

одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2020 

 

Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права 

на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 5/2020  

 



Решење о номиналном износу материнског додатка за незапослене мајке за треће или 

четврто дете за 2020. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

4/2020 

  

 

Службени лист Града Београда  

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Службени 

лист Града Београда бр. 138/2019 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању трошкова четвртог покушаја 

биомедицински потпомогнутог оплођења, Службени лист Града Београда бр. 138/2019 

  

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, Службени лист 

Града Београда бр. 131/2019 

 

Локални акциони план запошљавања Града Београда за 2020. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 142/2019 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2020 

 

Закон о жиговима, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2020 

 

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 6/2020 

 

Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 6/2020 

 

Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 6/2020 

 

Закон о изменама и допунама Закона о култури, Службени гласник Републике Србије 

бр. 6/2020 

 

Закон о архивској грађи и архивској делатности, Службени гласник Републике Србије 

бр. 6/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о постицајима инвеститору да у Републици Србији 

производи аудиовизуелно дело, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Одлука о утврђивању зграде Соколског дома у Чачку за споменик културе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 1/2020 

 

Одлука о утврђивању Теразија за просторну културно-историјску целину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2020 



Одлука о утврђивању зграде Службе друштвеног књиговодства Југославије за споменик 

културе, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2020 

  

Правилник о висини накнаде за трошкове поступка признавања страних школских 

исправа и признавања страних високошколских исправа у сврху запошљавања и о 

висини накнаде за трошкове поступка давања одобрења другој организацији за стицање 

статуса јавно признатог организатора образовања одраслих, Службени гласник 

Републике Србије бр. 1/2020 

 

Правилник о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива, 

Службени гласник Републике Србије бр. 6/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о остваривању образовно-васпитног 

рада у гимназији по програму интернационалне матуре (International Baccalaurate 

Diploma Programme – IBDP), Службени гласник Републике Србије бр. 7/2020 

 

Споразум о тарифи накнада које Сокој наплаћује по основу умножавања и стављања 

примерака музичких дела у промет, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2020 

 

Тарифа накнада коју од организатора, власника, држаоца и закупца простора наплаћује 

Сокој по основу јавног извођења музичких дела на концертима, музичким фестивалима 

и музичко-забавним манифестацијама, културним, спортским и политичким 

манифестацијама и у комерцијалним просторима као и по основу представљања као 

јавног саопштавања сценских дела уживо пред публиком, Службени гласник Републике 

Србије бр. 3/2020 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Француске о статусу Француске школе у Београду, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 1/2020 

 

Закон о потврђивању Маракешког уговора за омогућавање приступа објављеним делима 

од стране лица која су слепа, слабовида или на други начин онемогућена да користе 

штампане материјале, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

1/2020 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Македоније о сарадњи у области образовања, науке и технологије, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2020 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске 

Федерације о предаји Петербуршког листа Мирослављевог јеванђеља Републици Србији 

и слика Николаја Константиновича Рериха Руској Федерацији, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2020 

 

Меморандум о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије 

и Министарства за развој младих и спорта Свете Луције о сарадњи у областима 

омладине и спорта, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

1/2020 

 



Меморандум о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине 

и спорта Републике Србије и Високог савета за омладину и спорт Државе Палестине, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за 

финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног 

образовања и васпитања, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2020 

 

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за 

финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2020 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области 

научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној Покрајини 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 5/2020  

 

Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на 

територији АП Војводине у 2020. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 5/2020 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за децембар 2019. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 2/2020 

 

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

запосленом, за новембар 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2020 

 

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. 

тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а 

став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак 

грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 5/2020 

 

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 5/2020  

 

Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, 

тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја 

трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, 

подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, 

подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама 

годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години, Службени гласник Републике 

Србије бр. 5/2020 

 



Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују 

накнаде за услуге које врши Управа за трезор, Службени гласник Републике Србије бр. 

7/2020 

 

Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на 

додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2020 

 

Измена усклађених динарских износа акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) 

алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и 

тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) 

алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) 

алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о 

акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 7/2020 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2020. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

 1. АЛО 

 2. БЛИЦ 

 3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

 4. ВРЕМЕ 

 5. ДАНАС 

 6. ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА 

 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. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 

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

3. PC PRESS 

4. 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 о мерама, донет 1. децембра 1873. године: Крагујевац, 1873. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.  КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА: ПРЕМА СТАЊУ  

КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА ОД 1. МАРТА 2018. ГОДИНЕ И ПРЕМА 

СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА ОД 18. МАЈА 2018. ГОДИНЕ  

Зоран Стојановић 

Београд: Службени гласник, 2018. 
  

2. МИСИОНАРСКА ПИСМА: КЊ. 1: ОД 1. ДО 130. ПИСМА 

Николај Велимировић 

Београд: Evro Book; Шабац: Епархија шабачка, 2018. 
  

3. МИСИОНАРСКА ПИСМА: КЊ. 2: ОД 131. ДО 300. ПИСМА 

Николај Велимировић 

Београд: Evro Book; Шабац: Епархија шабачка, 2018. 

  

4. СРПСКИ ВИТЕЗОВИ У ДОБА НЕМАЊИЋА 

Небојша Ђурановић 

Београд: Evro Book, 2018. 

  

5. АЛЕКСАНДАР I: ВИТЕШКИ КРАЉ / ALEXANDER I:  

THE KNIGHTLY KING 

Душан Бабац 

Београд: Evro Book, 2018. 

  

6. МОЈ ЖИВОТ: МЕМОАРИ / А KING’S HERITAGE: THE MEMOIRES 

Петар II Карађорђевић 

Београд: Evro Book, 2018. 

  

7. ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА 

Симеон Пишчевић 

Нови Сад: Академска књига; Шид: Народна библиотека  

„Симеон Пишчевићˮ, 2018. 

  

8. НАСТАНАК МОДЕРНЕ ИСТОРИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ У СРБИЈИ  

И БУГАРСКОЈ: ПРЕТПОСТАВКЕ, ТЕЗЕ, ПОЛЕМИКЕ (1878–1918) 

Бојан Митровић 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

9. ЛЕЊИН 2017: СЕЋАЊЕ, ПОНАВЉАЊЕ И ПРОРАЂИВАЊЕ 

Владимир Иљич Лењин 

Нови Сад: Академска књига, 2018 

  

10. ДВА ВЕКА ЗАЈЕДНО (1795–1995): ДЕО 1:  

ПРЕДРЕВОЛУЦИОНАРНА РУСИЈА (1795–1916) 

Александар Солжењицин 

Нови Сад: Академска књига; Београд: Paideia, 2018. 

  

11. ДВА ВЕКА ЗАЈЕДНО (1795–1995): ДЕО 2:  

У СОВЈЕТСКОМ ВРЕМЕНУ (1917–1972) 

Александар Солжењицин 

Нови Сад: Академска књига; Београд: Paideia, 2018. 

  

 

 



12. ФИЛОЗОФИЈЕ РАТА 

Фриц Маутнер, Густав Радбрух, Аугуст Фауст  

Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију;  

Нови Сад: Академска књига, 2018 

  

13. ШТА ЈЕ КРИТИКА? 

Мишел Фуко, Џудит Батлер 

Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију;  

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

14. БУКВАР МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ: КАКО ПРОЖИВЕТИ  

ЖИВОТ У ДОБА „ЕКРАНОИДАˮ  

Слободан Рељић 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

15. ЕКОНОМИЈА И ПОЛИТИКА У ГЛОБАЛНОМ ДРУШТВУ: 

ОГЛЕДИ ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ЕКОНОМИЈЕ 

Радован Пејановић 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

16. ВАБИ-САБИ: ЈАПАНСКА МУДРОСТ САВРШЕНО  

НЕСАВРШЕНОГ ЖИВОТА 

Бет Кемптон 

Београд: Evro Book, 2018. 

  

17. ТАЈНИ ЖИВОТ ВЕЛИКИХ ПИСАЦА: СВЕ ОНО ШТО ВАМ 

НАСТАВНИЦИ НИКАД НИСУ РЕКЛИ О НАЈВЕЋИМ  

СВЕТСКИМ ПИСЦИМА 

Роберт Шнакерберг 

Београд: Evro Book, 2018. 

  

18. НОВОСАДСКИ ДНЕВНИК: 1991–2016 

Ласло Вегел 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

19. ИЗ СПИСКОВА ПРЕЋУТАНИХ СТВАРИ 

Боривоје Адашевић 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

20. ЗАПЕЧАЋЕНО ВРЕМЕ 

Андреј Тарковски 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

21. ПОНЕШТО О ЋОПИЋУ 

Светозар Кољевић 

Нови Сад: Академска књига: Огранак САНУ, 2018. 

  

22. СВЕТ ФРАНЦА КАФКЕ 

Драгомир Костић 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

 

 

  



23. ИСТОРИЈА АМЕРИЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

Радојка Вучковић 

Нови Сад: Академска књига;  

Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, 2018. 

 

24. КОРПУСКУЛАРНА ФИЛОЗОФИЈА: ОДАБРАНИ РАДОВИ 

Михаил Ломоносов 

Нови Сад: Академска књига: Природно-математички факултет, 2018. 

  

25. СВЕТАЦ И ГРЕШНИК: КАКО ЗЛОУПОТРЕБЉАВАМО  

НАУКУ И БУДУЋНОСТ ЧОВЈЕЧАНСТВА 

Предраг Слијепчевић 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

26. ДАН ОДЛАГАЊА 

Александар Тишма 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

27. СРЕЋНИ СУ СРЕЋНИЦИ 

Јасмина Реза 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

28. SONNENSCHEIN: ДОКУМЕНТАРНИ РОМАН 

Даша Дрндић 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

29. ПУШКИНСКИ ДОМ 

Андреј Битов 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

30. ДНЕВНИ РЕД: ХРОНИКА 

Ерик Вијар 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

31. МОЈИ ИЗУМИ: АУТОБИОГРАФИЈА 

Никола Тесла 

Нови Сад: Академска књига, 2018. 

  

  

 

 

 
 
 

 



PREPORUČUJEMO 
 

1. Čedomilj Mijatović: CARIGRADSKE SLIKE I PRILIKE: Putopisne crte / Loznica: 

Karpos, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https: https://karposbooks.rs/shop/putopisi/carigradske-slike-prilike-

putopisne-crte-cedomilj-mijatovic/ 

 

Delo Carigradske slike i prilike – putopisne crte Čede Mijatovića objavljeno je 1901. godine u 

Novom Sadu, u izdanju Matice srpske i od tada, ovo delo nije preštampavano. U njemu 

Čedomilj Mijatović (1842–1932), srpski istoričar, diplomata i državnik, vešto prepliće 

putopisnu prozu, istoriografiju i lična sećanja i iskustva u uverljivom i dragocenom slikanju 

Carigrada. U tome mu je nesumnjivo najviše pomoglo to što je pred sam kraj XIX i početkom 

XX veka bio srpski diplomata u Istanbulu, što je bio vrstan poznavalac vizantijske i srpske 

istorije, ali i njegov nepretenciozni stil (prema Slobodanu Jovanoviću „Čeda Mijatović ima 

divan stil, živo priča, fino opisuje i slikaˮ). U deset poglavlja knjige, Mijatović opisuje Svetu 

Sofiju i carigradske zidine, Saraj i Jildiz palatu sultana Abdulhamida II (koga je i lično sretao i 

zadržao ga u izuzetno povoljnom sećanju), Bosfor, istanbulske kvartove Peru i Terapiju, 

govori o istoriji grada (često upućujući na veze sa Srbijom) i, ono što je možda najvrednije, 

ostavlja zapise o svakodnevnom životu i običajima Istanbula tog vremena. 

Imajući u vidu važnost teksta i autora, ovo novo izdanje Carigradskih slika i prilika, priređeno 

je uz brojne dodatke: rečnik manje poznatih reči, brojne istorijske i filološke komentare, 

indeks toponima (uz dodate nazive na turskom), retke i dokumentarne fotografije, hronologiju 

grada. Da bismo delo približili savremenom čitaocu (a i putniku), u ovom izdanju 

osavremenjeni su pravopis i brojne transkripcije (s dodatom listom svih izmenjenih reči). 

 

 

 

2. Lorens Darel: PROSPEROVA PEĆINA: Vodič kroz krajolik i običaje ostrva Krfa / 

Loznica: Karpos, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https: https://karposbooks.rs/shop/panelinion/prosperova-pecinavodic-kroz-

krajolik-i-obicaje-ostrva-krfalorens-darel/ 

 

Gotovo pet godina proveo je Lorens Darel sa svojom porodicom na Krfu – ostrvu Odiseja, 

Feačana i navodno Prospera iz Šekspirove „Bureˮ – koji napušta u predvečerje početka 

Drugog svetskog rata. O svom boravku na Krfu ostavio je zapise bogate detaljima i zanosnim 

opisima, iz kojih će po završetku rata nastati Prosperova pećina, delo koje nije memoarska 

proza, ni kulturna istorija ostrva niti vodič za radoznale turiste, već sve to pomalo. Darel 

opisuje noćni lov harpunima na oktopode sa iskusnim ribarem, seoski vašar sa pitoresknim 

narodnim kolima i nošnjama meštana, predstavu satiričnog lutkarskog pozorišta o zgodama 

prepredenog Karađoza, bogate maslinjake i vinograde, život i rad na ostrvu zimi, puste 

bajkovite zalive u letnjem blagotvornom moru, kult sv. Spiridona i neobična verovanja i 

običaje ostvrljana, daje istoriju Krfa, ostrva koje Turci nikada nisu osvojili, i upoznaje nas s 

brojnim zanimljivim osobama koje žive na ostrvu – učenjakom Teodorom Stefanidisom ili 

jermenskim piscem Zarijanom. 

 



Prema autobiografskoj knjizi Lorensovog mlađeg brata Džeralda „Moja porodica i druge 

životinjeˮ, BBC je 2016. snimio tri sezone igrane serije „The Durrells in Corfuˮ, što je iznova 

aktuelizovalo interesovanje za ovo ostrvo i neobičnu porodicu. Naše novopriređeno izdanje 

Prosperove pećine obogaćeno je fotografijama, mapama ostrva, brojnim korisnim beleškama i 

poboljšanim prevodom. 

Gilbert Hajet 

 

 

 

3. Roman Ingarden: KNJIGA O ČOVEKU / Loznica: Karpos, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https: https://karposbooks.rs/shop/supplementa/knjiga-o-coveku-roman-

ingarden/ 

 

Knjiga o čoveku je zbirka eseja Romana Ingardena (1893–1970), poljskog filozofa i jednog od 

najvažnijih fenomenologa, koja je objavljena neposredno nakon njegove smrti. U esejima se 

govori o čovekovoj prirodi, o temporalnosti njegove egzistencije i o slobodi govora iz 

fenomenološke perspektive. Među ovim esejima se po veličini, važnosti i po izuzetno 

spekulativnom načinu izlaganja, svakako ističe esej „O odgovornosti i njenim ontičkim 

osnovamaˮ, koji je izvorno objavljen na nemačkom 1970. godine, u prestižnoj filozofskoj 

ediciji izdavačke kuće Reclam. Za razliku od mnogih drugih dela i razmišljanja o 

odgovornosti, Ingarden ne govori o tome gde bi sve trebalo preuzimati odgovornost, ne govori 

o preuzimanju odgovornosti za sve što se dešava u svetu, već, između ostalog, kritikuje 

svođenje odgovornosti na puko psihološko osećanje koje ima individua. Kao Huserlov učenik 

on detaljno analizira sam pojam odgovornosti i insistira na shvatanju odgovornosti koje 

podrazumeva vrednosti kao ontički osnov odgovornosti. Ingardenu je najviše stalo do toga da 

sačuva bivstveni osnov vrednosti, jer fenomenološki shvaćena odgovornost podrazumeva 

uništenje ili stvaranje nekog realnog predmeta kao ontičke osnove određene konkretizovane 

vrednosti, budući da vrednosti kao idealne suštine mogu biti otelotvorene jedino u nekom 

realnom predmetu. 

 

 

 

 

4. Sali Runi: NORMALNI LJUDI / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4626 

„Najbolji roman objavljen u 2018. godini.ˮ 

                                                                                                                               Times 

Sali Runi je svojim prvim romanom „Razgovori s prijateljimaˮ postala glavna tema u 

književnom svetu. Njen novi roman Normalni ljudi ljubavnu priču o momku koji sreće 

devojku… priča na drugačiji način, baveći se pitanjem mogućnosti iskrene komunikacije u 

komplikovanom, postironijskom svetu. Njen novi roman još je neobičniji i samosvojniji od 

njenog prvenca. 

 



„Budući klasik... U emotivnom i seksualnom pogledu roman je zapanjujuće iskren, 

istovremeno nežan i mudar, duhovit i topao. Na kraju, donekle kao i u prvom romanu Sali 

Runi, to je jezgrovita i saosećajna studija o nebrojenim načinima na koje muškarci i žene 

pokušavaju da se međusobno razumeju i u tome prečesto ne uspevaju.ˮ 

Guardian 

„Udahnite duboko i spremite se. Sali Runi je napisala drugi roman. Normalni ljudi su čudesna 

knjiga izvanredan roman, pronicljiv i nežan.ˮ 

En Enrajt 

 

„Prvi veliki romanopisac generacije milenijalaca.ˮ 

Newyorker 

 

„Jedan od najboljih romana koje sam pročitala godinama unazad… Pametan, jednostavan i 

opčinjavajući.ˮ 

Šila Heti 

 

„Nisam mogla da prekinem s čitanjem Normalnih ljudi. Sali Runi je pravo blago. Jedva čekam 

da vidim šta će sledeće da napiše.ˮ 

Elif Batuman 

 

„Fantastično… Sali Runi je najbolji mladi romanopisac, u stvari jedan od najboljih 

romanopisaca uopšte, koje sam čitala proteklih godina.ˮ 

Olivija Lajng 

 

 

 

 

5. Sem Šepard: ONAJ IZNUTRA / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4618 

 

Pripovest Sema Šeparda visokog emotivnog naboja, prepuna uspomena, počinje prizorom 

čoveka koji se nalazi u svojoj kući, u zoru, okružen jasikama i kliktavim smehom kojota, dok 

u tišini savladava razdaljinu između sadašnjosti i prošlosti. Sve više obuzet uspomenama, vidi 

sebe u prikolici na filmskom setu gde ga iz ogledala uokvirenog sijalicama posmatra lice 

kakvo je imao u mladosti. U snovima i u vizijama vidi svog pokojnog oca, vidi i Ameriku 



svog detinjstva koje više nema, a ono što ga najviše proganja jeste prizor mlade devojke 

njegovog oca s kojom je i on bio u vezi, što pokreće mehanizam tragedije koja u njemu ostaje 

zauvek. Njegova složena nutrina dopire do nas kroz prizore planina i pustinja kroz koje se 

vozi, dok putuje zemljom, nošen džezom, benzedrinom, rokenrolom, i nemirom rođenim iz 

izgnanstva. Ritmovi pozorišta, jezik poezije, i sumorni humor, prepliću se u ovoj fascinantnoj 

meditaciji o prirodi iskustva, u isto vreme slavljeničkog, nadnaravnog, gorkog i 

nezaboravnog.  

„Stvarnost je precenjena. (…) Onaj iznutra je atlas od sakupljenog materijala, obeležen 

otiscima čizama čoveka koji otvorenih očiju instinktivno luta po predelima nezemaljskih 

puteva.ˮ 

Peti Smit, Iz Predgovora 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД ДЕЦЕМБАР 2019 – ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ 

 

 

1. ДАНИ НАПУШТЕНОСТИ 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2018. 

 

   

2. ДУГУЈЕМ ТИ 

Софи Кинсела 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

3. ЖИВОТ И ДОБА МАЛОГ ГРОМА: ПУТОВАЊА 

КРОЗ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО  

Бил Брајсон 

Београд: Лагуна, 2018. 

 

   

4. БРИТ-МАРИ ЈЕ БИЛА ТУ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

5. ЦРВЕНИ АДРЕСАР 

Софија Лунберј 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

6. ЖИВОТ ПОЧИЊЕ КАД СХВАТИШ ДА ИМАШ 

САМО ЈЕДАН  

Рафаел Жордано 

Београд: Лагуна, 2019 

 

   

7. АУТОБИОГРАФИЈА О ДРУГИМА 

Борислав Михајловић Михиз 

Београд: Контраст издаваштво, 2019. 

 

 

8. АЛХЕМИЧАР 

Пауло Коељо 

Београд: Paideia, 1996. 

 

 

9. БЕЖИ 

Харлан Кобен 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

10. ПУТ ДО КУЋЕ СВАКОГ ЈУТРА СВЕ ЈЕ 

ДУЖИ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

   

   

 


