
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 9 

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 130.000 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 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

при Светој Столици у Ватикану, Дејана Шаховића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 115/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције, Службени 

гласник Републике Србије бр. 113/2020 

 

Одлука о измени Одлуке 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. 112/2020 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Пловдиву, Република Бугарска, 

Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

 

Правилник о начину снимања на јавном месту и начину саопштавања намере о том 

снимању (у циљу обављања полицијских послова), Службени гласник Републике Србије 

бр. 111/2020 

 

Правилник о начину одређивања и пасивизирања јединственог матичног броја грађана, 

Службени гласник Републике Србије бр. 115/2020  

 

Правилник о поклонима јавних функционера, Службени гласник Републике Србије бр. 

118/2020  

 

Правилник о Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних 

функционера, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

 

Наредба о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима 

у затвореном и отвореном простору, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2020 

 

Декларација о подршци активностима председника Републике које се односе на 

разговоре са представницима привремених институција самоуправе у Приштини, 

Службени гласник Републике Србије бр. 113/2020  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу 

безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања 

путовања терориста и борбе против незаконитих миграција, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2020 

 

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

Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза 

Миратовац–Лојане, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

5/2020 



 

Обавештење о датуму ступања на снагу протокола о одређивању тромеђне граничне 

тачке између Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о изменама Одлуке о легитимацији посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 51/2020 

 

                                                                           

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији 

производи аудиовизуелно дело, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2020 

 

Уредба о допуни Уредбе о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим 

водама, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2020 

 

Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима 

кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед 

пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Службени гласник Републике 

Србије бр. 113/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о платама полицијских службеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 113/2020 

 

Уредба о допуни Уредбе о начину остваривања права полицијских службеника на 

накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, Службени гласник Републике Србије бр. 

113/2020 

 

Уредба о локацијским условима, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2020  

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке 

пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у 

отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2020  

 

Уредба о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на 

републичком нивоу, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2020  

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора железничке пруге Београд–Ниш, Службени гласник Републике Србије бр. 

117/2020  

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју у 2020. години, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке 

пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у 

отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-

CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских 

испостава, одсека и царинских реферата, Службени гласник Републике Србије бр. 

111/2020 

 

Одлука о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре, 

Службени гласник Републике Србије бр. 111/2020 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку 

унапређења пословне инфраструктуре за 2020. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 111/2020 

 

Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног 

плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје 

приобаља реке Саве за пројекат „Београд на водиˮ на животну средину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 112/2020 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене националног парка 

„Ђердапˮ, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2020 

 

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене уређења 

дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на 

водиˮ, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2020 

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о образовању Радне групе за припрему и 

организовање наградне игре, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2020 

 

Одлука о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2021. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 116/2020  

 

Одлука о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге куповине и 

продаје и друге финансијске услуге у вези са дугорочним државним хартијама од 

вредности емитованих на међународном финансијском тржишту, Службени гласник 

Републике Србије бр. 118/2020  

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Фонда за подстицање развоја пољопривредне 

производње у Републици, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

 

Правилник о утврђивању јединствених тарифних ставова за универзалну поштанску 

услугу, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2020 

 

Правилник о начину вршења провера приликом испитивања, обележавања, 

појединачног испитивања или хомологације оружја, контроле типа муниције, 

испитивања онеспособљеног оружја и оружја коме је трајно промењена намена у 

цивилно, као и изглед ознака и жигова, Службени гласник Републике Србије бр. 

113/2020 

 

 



Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов 

за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 114/2020 

 

Правилник о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга, Службени 

гласник Републике Србије бр. 114/2020 

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 115/2020  

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и 

мешовитог порекла за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2020  

 

Правилник о условима за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног 

земљишта, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2020  

 

Правилник о условима и начину обављања поштанских услуга, Службени гласник 

Републике Србије бр. 115/2020  

 

Правилник о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране, 

Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

 

Правилник о измени Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите 

животиња за 2020. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

 

Правилник о начину подношења обавештења о учешћу у поступку јавне набавке, 

приватизације или другом поступку чији је исход закључивање уговора са органом 

јавне власти, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

  

Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног 

саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 115/2020  

 

Наредба о измени Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести 

животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других болести животиња 

које се могу пренети споредним производима животињског порекла у Републику 

Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2020 

 

Аранжман између надлежних органа Сједињених Америчких Држава и Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2020 

 

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

Владе Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и 

санацији гасовода за транспорт природног гаса који прелази преко државне границе, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2020 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о сарадњи у борби против 

корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о 



изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције 

у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2020 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о висини накнаде за вршење функције лица која бира Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 52/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о успостављању сарадње између Града Београда, Република Србија и Града 

Беча, Република Аустрија, Службени лист Града Београда бр. 103/2020 

 

Решење о измени Решења о утврђивању цене услуга превоза у јавном линијском 

превозу путника на територији града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

95/2020  

 

Решење о приступању стратешкој процени утицаја Локалног плана управљања отпадом 

града Београда у периоду 2021–2030. године на животну средину, Службени лист Града 

Београда бр. 95/2020  

 

Измене и допуне Плана постављања башти угоститељских објеката на површинама у 

оквиру пешачких зона и на јавним површинама на подручју просторне културно-

историјске целине: подручје око Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, 

Топчидер, Косанчићев венац и Скадарлија, Службени лист Града Београда бр. 102/2020   

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места 

полицијских службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 113/2020 

 

Уредба о изменама Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 113/2020 

  

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

медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 

113/2020 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2 заразном болешћу, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2020  

 

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 

програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају 



из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република 

Србија у школској 2020/2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

 

Правилник о измени Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 

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

гласник Републике Србије бр. 111/2020 

 

Правилник о утврђивању списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи 

опојних дрога и психотропних супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 

112/2020 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при излагању биолошким штетностима, Службени гласник Републике Србије 

бр. 115/2020  

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске 

здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене 

заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2020 

 

Упутство о допуни Упутства о примени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу у делу ограничења уласка лица у 

Републику Србију, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2020  

 

Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике 

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

112/2020 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Правилник о стандардима компетенција за професију васпитач у дому ученика и школи 

са домом ученика и његовог професионалног развоја, Службени гласник Републике 

Србије бр. 111/2020 

 

Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 112/2020 

 

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

и издавању јавних исправа у основној школи, Службени гласник Републике Србије бр. 

112/2020 

 

Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 115/2020  

 

Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 115/2020  

 



Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 115/2020  

 

Решење о измени и допуни Решења о утврђивању надлежности музеја према врстама 

уметничко-историјских дела и према територији, Службени гласник Републике Србије 

бр. 118/2020  

  

Програм обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, Службени 

гласник Републике Србије бр. 114/2020 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – установе културе 

од националног значаја о евидентирању добра које ужива претходну заштиту: Општина 

Савски венац, зграда Прве веледрогерије у Београду, Сарајевска 84, Службени лист 

Града Београда бр. 98/2020 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у својини 

грађана, задужбина и фондација, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2020 

 

Исправка Коефицијента за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана 

у својини грађана, задужбина и фондација, Службени гласник Републике Србије бр. 

115/2020  

  

Индекси потрошачких цена за август 2020. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 115/2020 

 

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

запосленом, за јул 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2020  

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у јулу 2020. године, Службени лист Града 

Београда бр. 96/2020 

 

Показатељ смањења потрошачких цена у августу 2020. године, Службени лист Града 

Београда бр. 103/2020 
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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. Јеврем Герасимовић: Старо српско право, Београд, 1925. 
  
    2. Тајна конвенција између Србије и Аустро-Угарске, Београд, 
    1909. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПИСАЦ КАО ПРОФЕСИЈА 

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 
  

2. УЛХВА, ШАМАНКА 

Тонг Ким Ни 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 
  

3. ЛИНКОЛН У БАРДУ 

Џорџ Сондерс 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 

  

4. СВА НАША ТЕЛА: СУПЕРКРАТКЕ ПРИЧЕ 

Георги Господинов 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 

  

5. ОГЛЕДИ О ДРУГАРСТВУ И ПОСЕДОВАЊУ: МАЛЕ ПРОЗЕ 

Ирена Ристић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 

  

6. СЛАВА ПОРТУГАЛИЈЕ 

Антонио Лобо Антунеш 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 

  

7. ПАКУЈЕМ СВОЈУ БИБЛИОТЕКУ: ЕЛЕГИЈА И ДЕСЕТ ДИГРЕСИЈА 

Алберто Мангел 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 

  

8. ЗАНИМАЊЕ ОЦА 

Сорж Шаландон 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 

  

9. ЕВОЛУЦИЈА СВЕГА: КАКО НАСТАЈУ НОВЕ СТВАРИ 

Мет Ридли 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

10. ПРОМЕНИ МЕ 

Андреј Блатник 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

11. БАШ КАКО ТРЕБА: МАЛА ПРИЧА О СКОРО СВЕМУ 

Јустејн Гордер 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

12. РУЖИЧАСТА МИШИЦА: МАЛИ ФАНТАСТИЧНО-ПОЛИТИЧКИ 

РОМАН ЗА ОДРАСЛЕ С ДЕТАЉНИМ ОПИСОМ ПОДВОДНОГ 

ЦАРСТВА ЦАР-ДНА, НАПИСАН У ИМЕ ЈЕДАНАЕСТОГОДИШЊЕ 

РУСКЕ ДЕВОЈЧИЦЕ МАРУСЈЕ МЕНДЕЉЕЈЕВЕ 

Виктор Јерофејев 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

 

 

  



13. НАДЛЕШТВО ЗА БАШТЕ И РИБЊАКЕ 

Дидје Декоан 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2018. 

  

14. МУШКАРЦИ ПОПУТ МЕНЕ 

Пер Петешун 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 

  

15. ПЕСМЕ: 1961–2012 

Боб Дилан 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 

  

16. СЕВЕРНА КАПИЈА: СТАЗЕ СУДБИНЕ 

Данијел Јовановић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 

  

17. СВЕТИОНИЧАР: ПОМРАЧЕЊЕ 

Младен Ђорђевић 

Београд: Отворена књига, 2019. 

  

18. ДРАГУЉИ ГОСПОЂЕ САЛКИМ 

Јилмаз Каракојунлу 

Београд: Отворена књига, 2019. 

  

19. СТЕФАНОВ КРСТ 

Стеван Јешевић 

Београд: Отворена књига, 2018. 

  

20. ЗЛАТНИ ЗМАЈ: ЛАЖ 

Синиша Сушић 

Београд: Отворена књига, 2018. 

  

21. ОСВАЈАЊЕ ЗАВИЧАЈА 

Синиша Ковачевић 

Београд: Отворена књига, 2019. 

  

22. ЧИТАОЦИ ИЗ БРОУКЕН ВИЛА ПРЕПОРУЧУЈУ 

Катарина Бивалд 

Београд: Plato Books, 2016. 

  

23. ГОСПОЂИЦА ЈУЛИЈА: НАТУРАЛИСТИЧКА ТРАГЕДИЈА 

Аугуст Стриндберг 

Београд: Српска књижевна задруга, 2010. 

  

24. ЉУБАВ И РИТЕ ВРЕМЕНА 

Анилда Ибрахими 

Београд: Ренде, 2019. 

  

25. ЛОС АНЂЕЛЕС 

Џејмс Патерсон 

Београд: Evro-Giunti, 2015. 

 

  



26. МАРТА КВЕСТ 

Дорис Лесинг 

Зрењанин: Агора, 2008. 

  

27. ПЕСМА МАРЛОНУ БРАНДУ 

Синиша Стојановић 

Београд: Књижевна радионица Рашић, 2018. 

  

28. ПОРЕКЛО 

Ден Браун 

Нови Сад: Соларис, 2018. 

  

29. У ИМЕ НАРОДА: ЗАПИСИ СА БЛОГА СУДИЈЕ МАЈИЋА 

Миодраг Мајић 

Суботица: Lyceum iuris, 2019. 

  

30. УХВАТИ ЗЕЦА 

Лана Басташић 

Београд: Контраст издаваштво, 2018. 

  

31. АНТИЧКЕ ИЗРЕКЕ: ПОРЕКЛО–СМИСАО–УПОТРЕБА 

Владета Јанковић 

Београд: Лагуна, 2018.  

  

32. АРХИПЕЛАГ ЗА ДРУГИ ЖИВОТ 

Андреј Макин 

Београд: Paideia, 2019. 

  

33. АУТОБИОГРАФИЈА О ДРУГИМА 

Борислав Михајловић Михиз 

Београд: Контраст издаваштво, 2019. 

 

34. БАЛАДЕ О БЕЛОМ ЛУКУ 

Јен Мо 

Београд: PortaLibris, 2014. 

  

35. БУНТОВНО СТОЉЕЋЕ: 1830–1930 

Чарлс Тили 

Загреб: Наклада Јесенски и Турк, 2002. 

  

36. ДНК 

Ирса Сигурдардотир 

Београд: Доказ издаваштво, 2019. 

  

37. ГЕТО: МЈЕСТО ГДЕ ЈЕ БОЉЕ СРЕСТИ ВУКА НЕГО ЧОВЈЕКА 

Веселин Гатало 

Зрењанин: Sezam book, 2019. 

  

38. ГЛАМУРАМА 

Брет Истон Елис 

Београд: Лагуна, 2019. 

 

  



39. ГОДИНЕ МОЈЕ МЛАДОСТИ 

Артур Рубинштајн 

Београд: Службени гласник, 2018. 

  

40. ILON MASK: TESLA, SPACE X I POTRAGA ZA FANTASTIČNOM 

BUDUĆNOŠĆU 

Ешли Венс 

Београд: Лагуна, 2017. 

  

41. ИМЕНИК КЛАСИЧНЕ СТАРИНЕ: МИТОЛОГИЈА,  

ИСТОРИЈА, УМЕТНОСТ 

Владета Јанковић 

Београд: Лагуна, 2019. 

  

42. ИСТОРИЈА ТАЈНИХ СЛУЖБИ: ОД ФАРАОНА ДО НСА 

Волфганг Кригер 

Београд: Лагуна, 2016. 

  

43. ИСУСОВА СМРТ 

Џ. М. Куци 

Београд: Самиздат, 2019. 

  

44. ИЗМЕЂУ СНА И ЈАВЕ: ЉУБАВНА (МОЖДА) БАЈКА 

Ана Блажић Максић 

Београд: Књижевна омладина Србије, 2015. 

  

45. КАД ГОВОРИ МРТАВ КРАЉ: ПОЛИТИЧКА ПОЗАДИНА АТЕНТАТА НА 

КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА У СВЕТЛУ НОВИХ И 

СТАРИХ ЧИЊЕНИЦA 

Иван Миладиновић 

Београд: Јасен; НИД компанија Новости, 2019. 

  

46. КВАКА 22 

Џозеф Хелер 

Београд: Филип Вишњић, 2016. 

  

47. МИТОВИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ 

Дејан Ристић 

Београд: Вукотић медиа, 2019. 

  

48. МОЈА ПОРОДИЦА И ДРУГЕ ЖИВОТИЊЕ 

Џералд Дарел 

Београд: Хоплит, 2018. 

  

49. НАЦРТ ЗА ЈЕДНУ ФЕНОМЕНОЛОГИЈУ ПРАВА 

Александар Кожев 

Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 

2012. 

  

50. НОЋНО ВИЈЕЋЕ 

Џевад Карахасан 

Нови Сад: Булевар, 2019. 

  



51. ОБИТЕЉ 

Захар Прилепин 

Београд: Самиздат Б92, 2018. 

  

52. СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА: ТОМ 3, KЊИГА 1,  

Г – ДЕМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД 

Нови Сад: Матица српска; Београд: Српска академија наука  

и уметности: Завод за уџбенике, 2018. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Maja Anđelou: ZNAM ZAŠTO PTICA U KAVEZU PEVA / Beograd: Štrik, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://strik.rs/knjige/znam-zasto-ptica-u-kavezu-peva/ 

 

„Njen portret je biblijska studija života okruženog smrću.ˮ 

Džejms Boldvin 

  

„Predivna knjiga – bezuslovno očaravajuća memoarska proza za naše i bilo koje drugo 

vreme… Maja Anđelou je rođena spisateljica sa razvijenim čulom za život, a ovo je njena 

izuzetna autobiografska priča.ˮ 

Kirkus rivju  

  

„U svim svojim delima Maja Anđelou istražuje koncepte ličnog identiteta i ljudske istrajnosti 

iz perspektiva rase, pola, porodice, zajednice i kolektivne prošlosti.ˮ 

Njujork tajms   

  

„Dirljiva priča o jednom nesvakidašnjem detinjstvu.ˮ 

Gardijan 

 

 

 

2. Fric Martini: ISTORIJA NEMAČKE KNJIŽEVNOSTI / Beograd: Službeni glasnik, 

2019. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/библиотека-lexis/библиотека-lexis-—-

појединачна-издања/историја-немачке-књижевности 

 

Istorija Frica Martinija smatra se najboljom knjigom te vrste u novijoj književnoj 

istoriografiji. Njeno izdanje na srpskom, prvi put kompletno i upotpunjeno pregledom 

posleratnog razvoja, dolazi u dobar čas: moglo bi da nadoknadi kašnjenje za velikim 

sintetičkim projektima kojem je sklona evropska kultura. Priređivač, inače nekadašnji 

Martinijev doktorand, terminološki je usaglasio sve pojmove iz odgovarajućeg kruga ideja, 

ujednačio naslove dela, sastavio registar imena autora i književnih dela i sačinio prvi srpski 

prevod – izvesno najzanimljivijeg – poslednjeg poglavlja, koje obuhvata period od 1945. do 

današnjih dana. Pridodat je iscrpan naučni predgovor i kritički aparat: popis važnih radova o 

istoriji književnosti koji nudi putokaz čitaocu za temeljnije uvide. 



 

Istorija nemačke književnosti prvi put je objavljena 1949. i doživela je dvadesetak izdanja; 

prevedena  je na veliki broj svetskih jezika. Po mnogim svojim odlikama ona je, u ovom, 

punom obimu, dosad najbolji prikaz celokupne istorije književnosti. Martinijev pristup je 

suveren: njegova merila nisu se prilagođavala tzv. tržištu ideja. Njegova je Istorija, međutim, 

neprekidno dopunjavana: učesnik u posleratnim književnim zbivanjima, nastavio je da prati i 

osvetljava teme i ideje vodećih pisaca svoga vremena, pa je pređašnjem „literarnom 

ikonostasuˮ (Maks Friš, Fridrih Direnmat, Hajnrih Bel, Elijas Кaneti) dodao likove Tomasa 

Bernharda, Petera Handkea, Elfride Jelinek i velikog broja savremenih pisaca. 

 

 

 

3. Žan-Klod Karijer: REČNIK ZALJUBLJENIKA U INDIJU / Beograd: Službeni glasnik, 

2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/речник-заљубљеника-у-индију 

 

Indija se opire pogledu ništa manje nego razumu: mnoštvo naroda, jezika, običaja, verovanja, 

zanimanja. Mnoštvo prošlosti u mnoštvu sadašnjosti. Mogli bismo pomisliti da takva zemlja 

ne postoji. Ipak, indijska demokratija funkcioniše i svi ti narodi deluju kao jedan. 

 

Кojim čudom? Ovaj rečnik – u kome bi ljubav želela da ne bude slepa – pokušava da odgovori 

na to pitanje tokom neprestanog i veoma indijskog cikcak putovanja od mesta do mesta, od 

boga do boga, od čoveka do čoveka i od slučaja do slučaja. Vodič nam je Mahabharata, veliki 

epski spev koji čini nevidljivo ali svemoćno vezivo Indije, iluzije koja svoju stvarnost nalazi 

samo u spevu. 

 

Žan-Кlod Кarijer (1931), francuski pisac, dramaturg i scenarista. Кod nas su prevedene 

njegove knjige Razgovori sa dalaj-lamom, Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga (razgovori 

Žan-Filipa de Tonaka sa Žan-Кlodom Кarijerom i Umbertom Ekom), Rečnik gluposti i 

grešaka u rasuđivanju (koautor sa Gijem Beštelom), Letovanje gospodina Iloa i Gojine utvare 

(koautor sa Milošem Formanom). 

 

 

 

4. Džin Tvengi: INTERNET GENERACIJA: dezorijentisanost dece u digitalnom dobu / 

Novi Sad: Psihopolis institut, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://psihopolis.edu.rs/knjiga/internet-generacija/ 

 

Oko 2012. godine udeo Amerikanaca koji su imali pametne telefone prešao je 50%. Upravo 

tada je dr Džin Tvengi, profesor psihologije, nakon nekoliko godina istraživanja američke 

omladine, uočila i nagle promene u ponašanju i emocionalnom stanju tadašnjih tinejdžera u 

svim aspektima života. To joj je bio alarm da ozbiljnije istraži generaciju rođenih između 

1995. i 2012. godine koju je ona nazvala internet generacijom – aj-generacijom (iGen). To je 

prva generacija koja ne poznaje svet i život bez interneta, formirali su ih pametni telefoni i 

društvene mreže i generacija su koja je stvarni svet zamenila digitalnim! (njima je prethodila 

generacija milenijalaca rođenih između 1980. i 1994. godine). A promene su i dobre i loše… 



Ozbiljna istraživanja su pokazala da je aj-generacija nespremna za odraslost, ne zanima ih rana 

samostalnost – žele što duže da ostanu u roditeljskoj kući, prezaštićeni i razmaženi 

produženim detinjstvom; fizički su bezbedniji jer su uglavnom u svojoj sobi, uz telefon, 

nezainteresovani za izlaske i žurke, pa i za seks (dokaz je i manji broj maloletničkih trudnoća), 

za polaganje vozačkog ispita (ne žele da preuzmu nikakvu odgovornost) i manje su skloni 

alkoholu (što je dobra vest!). Jednom rečju – današnji 18-godišnjaci su kao 15-godišnjaci 

nekad, a 15-godišnjaci nekad kao današnji 13-godišnjaci – što znači da im je emocionalni i 

socijalni razvoj usporen za tri godine! 

 

Novina je i to što aj-generacija želi i očekuje i psihičku sigurnost (npr. sigurne sobe na 

univerzitetima gde se mogu povući svaki put kada se na bilo koji način osete psihički 

povređeni!). Istraživanja pokazuju da su skloni depresiji i da broj samoubistava među njima 

drastično raste nakon 2011. godine, što ukazuje na ozbiljnu krizu njihovog mentalnog zdravlja. 

Pametni telefoni im omogućavaju da se druže, a da pri tome ne moraju da mrdnu iz svoje sobe. 

Telefon, samoća, slaba komunikacija sa roditeljima, malo sna čine ih u stvari nesrećnim, 

očajnim, usamljenim, stidljivim i depresivnim. Zurenje u male ekrane produžilo im je 

detinjstvo i izolovalo ih od prave ljudske interakcije – emocije upoznaju preko emotikona, 

retko ih opažaju na stvarnim ljudskim licima. 

Nije sve tako crno – pripadnici aj-generacije su tolerantni, imaju novu svest o ravnopravnosti, 

mentalnom zdravlju i pravima LGBT populacije, praktične su prirode sa urođenim oprezom i 

imaju zdrave osnove na kojima zasnivaju uspeh, karijera im je važna, žele je brzo i žele da 

utiču na stvari. Aj-generacija će uskoro biti dominantna i među mladim biznismenima – da li 

su kompanije spremne da prihvate njihove ukuse koji će oblikovati tržište, da li smo svi 

spremni da prihvatimo njihove političke naklonosti koje će oblikovati izbore i 

zakonodavstvo… 

Aj-generacija je stvarni svet zamenila digitalnim i Džin Tvengi upravo ovde vidi najveću 

opasnost, ali i odgovornost roditelja, nastavnika, vaspitača i svih koji bi morali intervenisati i 

pokušati postaviti digitalne granice koje bi ih vratile u stvarni svet i život. Ako smognu snage 

da ispuste telefone i stresu sa sebe sve strahove – uspeće. Ipak, razumevanje aj-generacije 

znači razumevanje budućnosti – svih nas. 

 

 

ŠTA KADA DECA ZAMENE STVARNI SVET ZA VIRTUELNI? 

 

 Kako je nastala internet ili aj-generacija? 

 Šta usporava socijalni i emocionalni razvoj mladih? 

 Zašto su „pametni-telefoni” toliko promenili svet mladih? 

 Kako virtuelna povezanost uništava emocionalnu povezanost u stvarnom životu? 

 Digitalna dezorijentacija: usamljenost, nesamopouzdanje, stid, strepnja, depresija… 

 Šta tu roditelji mogu i moraju da učine? 

 



 

U SVETU KOJI SE BRZO MENJA, RODITELJI MORAJU BRŽE DA UČE 

 

„Tvengijeva u novoj knjizi analizira fenomen detinjstva prožetog uticajem interneta, što utiče 

na sve aspekte života moderne dece –  od društvenih odnosa do mentalnog zdravlja – 

pokazujući da su oni istovremeno fizički najsigurnija i psihički najranjivija generacija, 

zastrašujuće nespremna za odraslost.”   

Jovana Papan, urednik sajta Detinjarije.com 

 

 

 

5. Piter K. Smit: PSIHOLOGIJA VRŠNJAČKOG NASILJA: kako sa nasilništvom u školi 

/ Novi Sad: Psihopolis institut, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: https://psihopolis.edu.rs/knjiga/psihologija-vrsnjackog-nasilja/ 

Osnovno dečje pravo je pravo na školu bez straha i nasilja. Ipak, školsko i vršnjačko nasilje 

danas su svetski problem. 

Šta je vršnjačko nasilje, kako i zašto nastaje? Šta znamo o deci koja će potencijalno 

zlostavljati druge, a šta o deci koja su potencijalne žrtve vršnjačkog nasilja? Da li je preterano 

zaštitničko roditeljstvo jedan od faktora rizika? Da li su prezaštićena deca češće žrtve ili 

zlostavljači? Koja je uloga roditelja u neutralisanju posledica vršnjačkog nasilja, a kako škole 

treba da suzbijaju vršnjačko nasilje? 

I mnogima od nas se na pomen vršnjačkog nasilja vraćaju slike iz detinjstva, i osećanja patnje 

koja ostavljaju teško izbrisiv trag. Mediji svakodnevno izveštavaju o učestalim slučajevima 

vršnjačkog nasilja, a društvene mreže postale su poligon za nove vrste kao što je elektronsko 

vršnjačko nasilje. Porodica i škola prebacuju krivicu a do rešenja kako da se zajedno 

suprotstavimo vršnjačkom nasilju teško se dolazi. 

Knjiga se u celosti bavi ovim pitanjima i nasilništvom u školi, odnosno među decom školskog 

uzrasta. Agresija se obično definiše kao ponašanje sa namerom da se drugome nanese šteta i 

posve je jasno da je vršnjačko nasilje vrsta agresivnog ponašanja. Ipak, jasno je i da nije svaka 

agresija nasilje. 

 

OSNOVNO DEČJE PRAVO JE PRAVO NA ŠKOLU BEZ NASILJA I STRAHA 

 

 Kako razlikovati vršnjačko nasilje od dečje kavge? 

 Zbog čega deca postaju nasilna? 

 Kako se postaje nasilnik, a kako žrtva nasilnika? 

 Kako pomoći detetu da se snađe u vršnjačkoj grupi? 

 Kako da deca žrtve vršnjačkog nasilja prevaziđu traumu? 



 

„Dragocena knjiga svetskog stručnjaka za vršnjačko nasilje. Značajan doprinos rešavanju 

složenog problema koji se kod nas preterano pojednostavljuje.” 

 

Prof. dr Tatjana Milivojević, filozof i psihoterapeut 

 

 

 

6. Ivan Dimitrijević: TAJNI JEZIK SRBA: etnolingvističko objašnjenje srpskih poslovica 

i izreka / Novi Sad: Prometej, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.prometej.rs/prodavnica/popularna-lingvistika/tajni-jezik-srba-etnolingvisticko-

objasnjenje-srpskih-poslovica-izreka/ 

 

„Зарањајући у свијет наших пословица и изрека, аутор се истовремено отиснуо на 

брођење просторима колективног памћења. Како се каже у Предговору: ՚… човек је 

пречесто заслепљен мишљу о свом сталном напретку, уверењем да може решити сваки 

проблем, због чега његовом оку знају да измакну просте чињенице, попут оне да постоје 

вечни проблеми…՚ 

У књизи се обрађује тридесет пословица и изрека, од оних широко распрострањених 

(нпр. ружан кô лопов, рука руку мије, образ обадвије итд.) до оних мање познатих, нпр. 

ђевојке расту кâ и зла трава или не дави се ђаво маслом. Једна од особина која ову 

књигу чине популарнолингвистичком јесте то што није оптерећена научним апаратом – 

на све изворе тог типа упућује се неформално, па је текст непрекинут, питак. 

Ова књига биће од интереса не само онима који траже занимљиво штиво него и свима 

онима у чијем је пољу интересовања културна антропологија, међукултурна 

психологија и антрополошка лингвистика.”  

Данко Шипка 

 

 

7. Ivan Dimitrijević: MUKE OKO JEZIKA I PRAVOPISA / Novi Sad: Prometej, 2019. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.prometej.rs/prodavnica/popularna-lingvistika/muke-oko-jezika-pravopisa/ 

 

„Ова књига представља избор мојих радова који су објављени у последње три године, 

од 2016. до 2019, у различитим публикацијама (часописима и тематским зборницима). 

Радови се тичу питања српског језика и његовог правописа, али и статуса и примене 

језика и правописа у настави (образовном систему). Нa крају књиге налази се 

библиографска напомена, са прецизним подацима где је и када публикован сваки од 

наведених радова. Разуме се да у овако конципираној књизи мора бити понављања и 



преклапања. Ипак, сматрао сам корисним на једном месту окупити тематски сличне 

радове објављене на различитим местима и тако их представити потенцијалним 

читаоцима.”  

 

Ivan Dimitrijević 

 

 

 

8. Daša Drndić: UMIRANJE U TORONTU / Kikinda: Partizanska knjiga, 2018. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.partizanskaknjiga.com/knjige/umiranje-u-torontu-dasa-drndic 

 

Umiranje u Torontu je zapanjujući tekst. U isto vreme lucidan i opor, duhovit i tužan, ali uvek 

nepomirljiv sa statusom quo, u neprekidnom preispitivanju i borbi za pravdu koja 

podrazumeva ni manje ni više nego ljudsko dostojanstvo, ono što izbeglicama najpre uzmu. 

Vladimir Arsenić 
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1. ПУТ ДО КУЋЕ СВАКОГ ЈУТРА СВЕ ЈЕ ДУЖИ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2019. 
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Београд: Лагуна, 2019. 
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Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

4. ЏОЗЕФ АНТОАН: МЕМОАРИ 

Салман Ружди 

Београд: Вулкан издаваштво, 2013. 

 

   

5. СПОРИ ПОВРАТАК КУЋИ 

Петер Хандке 

Горњи Милановац: Дечје новине, 1990. 

 

   

6. ПРИЧА О НОВОМ ПРЕЗИМЕНУ: 2. ДЕО 

Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 

 

   

7. ПОНОЋНО СУНЦЕ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

8. ПИСАЦ КАО ПРОФЕСИЈА 

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2019. 
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Београд: Лагуна, 2018. 
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