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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

Службени гласник Републике Србије 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Азербејџан о сарадњи у борби против криминала, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Бугарске о полицијској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Бугарске о оснивању и функционисању заједничког контакт центра за сарадњу полиције и 
царине, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат мост 
Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама, између Владе Републике Србије као 
зајмопримца и кинеске Export – Import банке као зајмодавца, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори, бр. 11/2010 

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице Србије: Коридор X) имеђу Републике 
Србије и Европске банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 11/2010 

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Обилазница око Београда/Б) имеђу Републике 
Србије и Европске инвестиционе банке, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори, бр. 11/2010 

Закон о потврђивању Споразума о слободној трговини имеђу Републике Србије и Владе 
Републике Казахстан, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори,  
бр. 11/2010 

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (ЕПС Пројекат за бројила) између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 11/2010 

Закон о потврђивању Протокола о забранама или ограничењима употребе мина, мина 
изненађења и других направа, измењен и допуњен 3. маја 1996. године (Протокол II измењен 
и допуњен 3. маја 1996. године) који је прилог Конвенцији о забранама или ограничењима у 
погледу употребе одређених врста конвенционалног оружја за која се може сматрати да 
имају прекомерне трауматске ефекте или да делују без разлика у погледу циљева, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Француске о мобилности младих, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори, бр. 12/2010 



Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Краљевине Шпаније о 
запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног, административног и техничког 
особља дипломатских и конзуларних представништава, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Краљевине Белгије о 
обављању лукративних делатности извесних чланова породице особља  дипломатских и 
конзуларних представништава, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Источне Републике 
Уругвај о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Казахстана о укидању виза за њихове држављане, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе 
Холандије о лукративној делатности издржаваних чланова породице дипломатског и другог 
особља дипломатских и конзуларних представништава, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о измени Закона о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода, измењене у складу са Протоколом број 11 Протокола уз Конвенцију за 
заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 4 уз Конвенцију за заштиту 
људских права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису 
укључени у Конвенцију и Први Протокол уз њу, Протокола број 6 уз Конвенцију за заштиту 
људских права и основних слобода о укидању смртне казне, Протокола број 7 уз Конвенцију 
за заштиту људских права и основних слобода, Протокола 12 уз Конвенцију за заштиту 
људских права и основних слобода  и Протокола број 13 уз Конвенцију за заштиту људских 
права и основних слобода о укидању смртне казне у свим околностима, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о измени Закона о потврђивању Европске конвенције о екстрадицији, са додатним 
протоколима, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Конвенције о заштити људских права и достојанства људског бића у 
погледу примене биологије и медицине: Конвенција о људским правима и биомедицини, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 12/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, 
Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Закон о измени и допуни Закона о државној управи, Службени гласник Републике Србије  
бр. 95/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези, Службени 
гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
 
 
 



Уредба о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 89/2010 
 
Уредба о Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, Службени 
гласник Републике Србије бр. 89/2010 
 
Уредба о статутима ордена и медаља, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Уредба о изменама Уредбе о војној легитимацији, Службени гласник Републике Србије  
бр. 93/2010 
 
Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2010 
 
Одлука о уласку држављана Републике Албаније у Републику Србију без визе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 89/2010 
 
Одлука о поништавању Одлуке председника Високог савета судства, Службени гласник 
Републике Србије бр. 91/2010 
 
Одлука о отварању Генералног конзулата Републике Србије у Херцег Новом, Црна Гора, 
Службени гласник Републике Србије бр. 92/2010 
 
Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Санта Лусије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 92/2010 
 
Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Сент Винсент и 
Гренадина, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2010 
 
Одлука о поништавању Одлуке о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне 
чланове Државног већа тужилаштва, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Одлука о обустави обавезе служења војног рока, Службени гласник Републике Србије  
бр. 95/2010 
 
Одлука Уставног суда којом се утврђује да Директива о пословима који су неспојиви са 
службеном дужношћу запослених и постављених лица у Пореској управи, број 110-47/2005-
05 од 27. децембра 2005. године, коју је издао директор Пореске управе, није у сагласности 
са Уставом и законом, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2010 
 
Правилник о евиденцији и документацији о правоснажним одлукама судова о заштити због 
дискриминације полова, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2010 
 
Решење о поништавању свих изборних радњи и свих одлука Изборне комисије Високог 
савета судства, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Трсту, Република Италија, 
Владимира Николића, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2010 
 
 
 
 



Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије супротстављања илегалним 
миграцијама у Републици Србији за период 2009-2014. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 99/2010 
 
Етички кодекс Високог савета судства, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2010 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Пословник Владе Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 22/2010 
 
Одлука о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2010 
 
Одлука о давању овлашћења за регистрацију, отварање и пословање Представништва 
Аутономне Покрајине Војводине у Бриселу, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 21/2010 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Покрајинског савета националних 
заједница, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2010 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за избегла, прогнана и расељена лица, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2010 
 
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Покрајинског омбудстмана, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2010 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2010 
 
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о 
Скупштини Аутономне Покрајине Војвосине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 21/2010 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени Одлуке о заштитнику грађана, Службени лист града Београда бр. 41/2010 
 
Одлука о братимљењу града Београда, Република Србија и градске општине Љубљана, 
Република Словенија, Службени лист града Београда бр. 42/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 

Службени гласник Републике Србије 

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне 
Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике 
Кине, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат систем  
NUCTECH за инспекцију контејнера/возила између Владе Републике Србије као 
зајмопримца и Кинеске Eksport-Import банке као зајмодавца, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Допуна конвенције о стварању Савета за царинску сарадњу, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара 
Украјине о узајамној помоћи у царинским питањима, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике 
уз Споразум о економској сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе 
Чешке Републике, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о 
изменама и допунама Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и 
Владе Републике Чешке о узајамном подстицању и заштити улагања, потписаног 13. октобра 
1997. године, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Малте о 
узајамном подстицању и заштити улагања, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Азербејџан о трговини и економској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и 
Херцеговине о сарадњи у области туризма, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике 
Египат о економској, техничкој и научној сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике 
Србије и Владе Арапске Републике Египат, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 10/2010 

 

 



Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и 
Владе Арапске Републике Египта, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о 
сарадњи у области хуманитарног реаговања у ванредним ситуацијама, спречавања 
елементарних непогода и техногених хаварија и уклањања њихових последица, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 10/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 
размени средстава и документације, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 
сарадњи у заштити од природних и других катастрофа, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Аргентине о сарадњи у области ветеринарства, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе 
Арапске Републике Египат о ветеринарској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Тунис о сарадњи у области ветерине, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума о научно-техничкој сарадњи у области пољопривреде 
између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума о међународном друмском превозу између Владе Републике 
Србије и Владе Краљевине Белгије, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Протокола из 1992. године о изменама и допунама Међународне 
конвенције о грађанској одговорности за штету проузроковану загађењем нафтом, усвојене 
29. новембра 1969. године, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори,  
бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Протокола из 1992. године о изменама и допунама Међународне 
конвенције о оснивању Међународног фонда за накнаду штете проузроковане загађењем 
нафтом, усвојене 18. децембра 1971. године, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Одлуке ЕСАА Заједничког комитета бр. 1/2008 од 10. децембра 2008. 
године којом се замењују Анекс 1 Мултилатералног споразума између Европске заједнице и 
њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, 
Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, 
Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије 



 привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета 
безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999) о успостављању Заједничког европског 
ваздухопловног подручја, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори,  
бр. 12/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о банкама, Службени гласник Републике Србије  
бр. 91/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за 
осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита, Службени гласник Републике 
Србије бр. 91/2010 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Export Development Canada по 
задужењу РТБ Бор – Групе рударско-топионичарског басена Бор д.о.о. у реструктурирању, 
Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о дувану, Службени гласник Републике Србије  
бр. 95/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Службени гласник Републике Србије  
бр. 95/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, 
Службени гласник Републике Србије бр. 99/2010 
 
Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2011. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 90/2010 
 
Уредба о изменама Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији 
подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике финансирања 
тих пројеката, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац акција 
Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција, Службени гласник 
Републике Србије бр. 91/2010 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз 
субвенционисање камате по кредитима за финансирање стамбене изградње у 2010. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Уредба о допуни Уредбе о условима и начину ангажовања оператера за приређивање 
класичних игара на срећу и агената за продају срећака, Службени гласник Републике Србије 
бр. 91/2010 
 
 
 



Уредба о изменама Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији 
подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике финансирања 
тих пројеката, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Уредба о одлагању отпада на депоније, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2010 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима и начину коришћења премије за млеко за 2010. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2010 
 
Уредба о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног 
развоја, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2010 
 
Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма изградње, реконструкције и одржавања 
водопривредних објеката за 2010. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2010 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о поступку за установљење географске ознаке порекла и 
признању својства овлашћеног корисника и признању својства овлашћеног корисника 
географске ознаке порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2010 
 
Уредба о царински дозвољеном поступању са робом, Службени гласник Републике Србије 
бр. 93/2010 
 
Уредба о измени Уредбе о условима и критеријумима за субвенционисање динарских 
кредита за подстицање домаће потражње у 2010. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 94/2010 
 
Уредба о измени Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз субвенционисање 
камате за стамбене кредите и дугорочно стамбено кредитирање у 2010. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Уредба о измени Уредбе о условима за субвенционисање каматних стопа за кредите за 
одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава и за извозне послове у 
2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Уредба о измени Уредбе о условима за субвенционисање каматних стопа за кредите за 
одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава и за извозне послове у 
2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима и начину подстицања производње и продаје трактора 
и прилључних машина за тракторе у Републици Србији у 2010. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 94/2010 
 
Уредба о изменама Уредбе о субвенционисању продаје трактора у Републици Српској у 
2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима за подстицање производње и запошљавања у 
девастираним подручјима у 2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
 
 
 



Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма о расподели и коришћењу подстицајних 
средстава за очување и одрживо коришћење генетичких ресурса домаћих животиња за 2010. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Уредба о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада 
националних савета националних мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског 
материјала за 2011. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2010 
 
Уредба о допуни Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз субвенционисање 
камате за стамбене кредите и дугорочно стамбено кредитирање у 2010. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 98/2010 
 
Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2010 
 
Уредба о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ, Службени 
гласник Републике Србије бр. 98/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројекта 
Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2010. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2010 
 
Одлука о минималним условима за закључење уговора о финансијском лизингу и о начину 
исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем тог уговора, 
Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Одлука о образовању Буџетског фонда за ванредне ситуације, Службени гласник Републике 
Србије бр. 92/2010 
 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног 
инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину одобравања краткорочних динарских кредита 
банкама, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о посебним мерама подршке финансијској стабилности 
земље, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о условима и начину обављања своп куповине и своп 
продаје девиза између Народне банке Србије и банака, Службени гласник Републике Србије 
бр. 94/2010 
 
Одлука о утврђивању режима курса динара, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
Одлука о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на 
основу залоге хартија од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
 
 



Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2010. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
Одлука о вредности коефицијената за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање 
енергетских делатности за 2011. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
Одлукс о образовању Радне групе за предлагање мера у циљу подршке грађевинској 
индустрији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2010 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије 
за 2010. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2010 
 
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за 
изузимање одређене робе од плаћања царинских  дажбина у 2011. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2010 
 
Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна 
дажбина при увозу и износу посебне дажбине, Службени гласник Републике Србије  
бр. 97/2010 
 
Одлука о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске 
организације, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2010 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије 
за 2010. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Фонда за подстицање развоја пољопривредне 
производње у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Националне комисије за рачуноводство, Службени 
гласник Републике Србије бр. 99/2010 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о садржини обрасца полисе осигурања од 
аутоодговорности и начину вођења евиденције преузетих полиса, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2010 
 
Правилник о начину овлашћивања привредних субјеката и других правних лица за обављање 
послова оверавања мерила и о вођењу регистра овлашћених тела, Службени гласник 
Републике Србије бр. 89/2010 
 
Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила, Службени гласник 
Републике Србије бр. 89/2010 
 
Правилник о садржини и изгледу Јединственог регистра акредитованих регионалних 
развојних агенција, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и условима уписа и вођења 
Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и  
 
 



прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о условима 
за пасивни статус пољопривредног газдинства, Службени гласник Републике Србије  
бр. 89/2010 
 
Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, 
као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података, Службени гласник 
Републике Србије бр. 91/2010 
 
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавању опасног отпада, Службени 
гласник Републике Србије бр. 92/2010 
 
Правилник о измени Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, у 
погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да 
испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 93/2010 
 
Правилник о садржини захтева за регистровање ознака географског порекла и садржини 
захтева за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, Службени 
гласник Републике Србије бр. 93/2010 
 
Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација, 
Службени гласник Републике Србије бр. 93/2010 
 
Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција, Службени гласник 
Републике Србије бр. 93/2010 
 
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или 
спровођење одређених поступака, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли 
идентификације, обележавања и регистрације свиња, Службени гласник Републике Србије 
бр. 94/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за услуге које пружа 
Агенција за привредне регистре у оквиру Регистра заложног права на покретним стварима и 
правима, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за услуге које пружа 
Агенција за привредне регистре у оквиру Регистра финансијског лизинга, Службени гласник 
Републике Србије бр. 94/2010 
 
Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење 
нарочито опасних хемикалија, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2010 
 
Правилник о допуни Правилника о начину подстицања производње, ремонта и продаје 
грађевинских машина и теретних моторних возила-камиона и спровођења субвенционисане 
куповине теретних моторних возила-камиона произведених у Републици Србији заменом 
старо за ново у 2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
 
 



Правилник о допуни Правилника о начину подстицања производње, продаје и спровођења 
субвенционисане куповине аутобуса произведених у Републици Србији у 2010. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за управљање 
отпадом, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за 
његово попуњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
Правилник о техничким захтевима за површинску експлоатацију лежишта минералних 
сировина, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2010 
 
Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода, Службени гласник 
Републике Србије бр. 96/2010 
 
Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 96/2010 
 
Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2010 
 
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, Службени 
гласник Републике Србије бр. 97/2010 
 
Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које 
садрже живу, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2010 
 
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада 
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2010 
 
Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2010 
 
Правилник о допуни Правилника о условима и начину субвенционисања продаје трактора у 
Републици Српској у 2010. години, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2010 
 
Правилник о допуни Правилника о начину подстицања производње и продаје трактора и 
прикључних машина за тракторе у Републици Србији у 2010. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских 
ослобођења код ПДВ са правом и без права на одбитак претходног пореза, Службени 
гласник Републике Србије бр. 99/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину исказивања прихода и расхода ради 
утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезиденцијалног обвезника оствари на 
територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2010 
 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по 
групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 99/2010 
 
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних непогода, Службени 
гласник Републике Србије бр. 96/2010 
 
Упутство за примену Одлуке о минималним условима за закључење уговора о финансијском 
лизингу и о начину исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем 
тог уговора, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење, односно 
коришћење нарочито опасних хемикалија, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Исправка Закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 91/2010 
 
Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, Службени 
гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о образовању Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2010 
 
Одлука о образовању Радне групе за израду модела финансијског механизма за обезбеђивање 
сопственог учешћа и предфинансирање пројеката које суфинансира Европска унија, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2010 
 
Одлука о образовању Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2010 
 
Одлука о образовању Буџетског фонда за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2010 
 
Одлука о висини накнаде за рад за саветника председника и саветника потпредседника Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, без заснивања радног односа, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 22/2010 
 
Решење о утврђивању измена и допуна Програма руралног развоја Аутономне Покрајине 
Војводине за 2010. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2010 
 
Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава за реализацију Пројекта 
„Коришћење сопствене биомасе у енергетске сврхе у пољопривредним школама на 
територији Аутономне Покрајине Војводине,  које за подручје рада имају само 
пољопривреду, производњу и прераду хране“, као и обим средстава за спровођење овог 
програма и начин њиховог распоређивања и коришћења, са Програмом, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2010 
 
 



Решење о утврђивању измена и допуна Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2010 
 
Решење о утврђивању измена и допуна Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2010 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2010. годину, Службени лист града Београда 
бр. 41/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о мерилима за утврђивање налнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, Службени лист града Београда бр. 41/2010 
 
Решење о одређивању цене ауто-такси превоза путника на релацији Аеродром „Никола 
Тесла“ Београд – подручје града Београда, Службени лист града Београда бр. 40/2010 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 

Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области здравства између Републике Србије и 
Државе Кувајт, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној 
сугурности, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној 
сугурности, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 12/2010 
 
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, Службени гласник Републике 
Србије бр. 99/2010 
 
Закон о допунама Закона о коморама здравствених радника, Службени гласник Републике 
Србије бр. 99/2010 
 
Закон о психоактивним контролисаним супстанцама, Службени гласник Републике Србије 
бр. 99/2010 
 
Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2010 
 
Уредба о измени Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 
градилиштима, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис 
радних места државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 89/2010 
 
Одлука о висини минималне зараде за период јул-децембар 2010. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 89/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2010 
 
Одлука о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2010 
 
Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења 
хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 89/2010 
 
Правилник о увозу и извозу одређених опасних хемикалија, Службени гласник Републике 
Србије бр. 89/2010 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку полагања 
испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, Службени гласник 
Републике Србије бр. 94/2010 
 
Правилник о утврђивању мера откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних 
спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање 
ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести, Службени гласник Републике 
Србије бр. 96/2010 
 
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким 
штетностима, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2010 
 
Правилник о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању 
дозвола за заступање у царинском поступку, Службени гласник Републике Србије  
бр. 97/2010 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 22/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службени лист града Београда 
 
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској 
управи, Службени лист града Београда бр. 39/2010 
 
Закључак о измени интервентних мера заштите најугроженијих грађана, Службени лист 
града Београда бр. 39/2010 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 

Закон о потврђивању Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Италије, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених 
Америчких Држава о научно-технолошкој сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 12/2010 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Аустрије о научној и техничкој сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори, бр. 12/2010 
 
Уредба о републичким наградама за посебан допринос развоју културе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 91/2010 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да следеће одредбе Закона о 
изменама и допунама Закона о јавном информисању, Сл. гл. РС, бр. 71/2009 нису у 
сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговорима: чл. 1. став 1. којом је у 
члану 14. Закона о јавном информисању,Сл. гл. РС, бр. 43/03 и 61/05, додат нови став 1. и то 
у делу који гласи: „Јавно гласило може основати домаће правно лице (оснивач јавног 
гласила)“, одредбе члана 2. којим је после члана 14. Закона о јавном информисању додат 
нови члан 14а и то ст. 5. до 7. члана 14а; одредбе чл. 4. до 6. и престаје да важи даном 
објављивања Одлуке Уставног суда у Службеном гласнику, Службени гласник Републике 
Србије бр. 89/2010 
 
Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
мастер академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је 
оснивач Република за школску 2010/2011. годину, Службени гласник Републике Србије  
бр. 98/2010 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2010 
 
 
 



Службени лист града Београда 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о награди града Београда, Службени лист града 
Београда бр. 41/2010 
 
 
РАЗНО 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним месечним зарадама по запосленом у октобру 2010. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 89/2010 
 
Подаци о просечним месечним зарадама по запосленом без пореза и доприноса исплаћеним у 
октобру 2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2010 
 
Подаци о просечним месечним зарадама по запосленом исплаћеним у новембру 2010. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2010 
 
Подаци о просечним месечним зарадама по запосленом без пореза и доприноса исплаћеним у 
новембру 2010. године, Службени гласник Републике Србије бр.99/2010 
 
Индекси цена на мало за новембар 2010. године, Службени гласник Републике Србије  
бр. 89/2010 
 
Индекси трошкова живота за новембар 2010. године, Службени гласник Републике Србије  
бр. 89/2010 
 
Коефицијенти раста цена у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије  
бр. 89/2010 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ раста цена на мало у новембру 2010. године, Службени лист града Београда  
бр. 41/2010 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2010. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
Смештај у библиотекама  

Немањина 22-26 Андрићев венац 1 
1. ГЛАС ЈАВНОСТИ  + 
2. ДАНАС + + 
3. ПОЛИТИКА + + 
4. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
5. НИН + + 
6. КУРИР +  
7. СТАНДАРД  + 
8. ВРЕМЕ + + 
9. PRESS + + 
10. БЛИЦ +  

 
 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-

26 
Андрићев венац 1 

1.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+ + 

2.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

+  

3.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ +  
4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА +  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1

1. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за 
књижевност и друштвена питања 

+  

2. PC PRESS +  
3. MIKRO PC-WORLD +  
4. ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА: месечни 

пословни часопис 
+  

5. СУДСКА ПРАКСА: месечни информативни 
часопис 

+  

6. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 
праксу финансија 

+  

 
 
 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1.  МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
 

+  

2.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 
СТАТИСТИКУ 

+  

3.  БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+  

4.  БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА +  
5.  САОПШТЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 

СТАТИСТИКУ 
+  

6.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

+  
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Излазећи у сусрет све изражајнијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из богате 
ризнице библиотека Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне писане 
документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. Будући да 
су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и друге 
драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим путем 
настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да ће ове књиге (из којих дајемо само изводе) моћи да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 
                                МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књижевно социјални часопис, Београд, 1923. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
1. УПРАВНО ПРАВО: УПРАВНО 

ПРОЦЕСНО ПРАВО 
Лилић Стеван 
Београд: Правни факултет, 2010. 

 
 

+ 

 

    
2. УПОРЕДНА ПРАВНА ТРАДИЦИЈА 

Аврамовић Сима и Станимировић 
Војислав 
Београд: Правни факултет, 2010. 

 
 

+ 

 

    
3. КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 

Шкулић Милан 
Београд: Правни факултет, 2010. 

 
+ 

 

    
4. УВОД У ПРАВО 

Митровић Драган 
Београд: Правни факултет, 2010. 

 
+ 

 

    
5. КРИМИНОЛОГИЈА 

Игњатовић Ђорђе 
Београд: Правни факултет, 2010. 

 
+ 

 

    
6. КОМПАНИЈСКО ПРАВО: ПРАВО 

ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 
Васиљевић Мирко 
Београд: Правни факултет, 2009. 

 
+ 

 

    
7. ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 

Јакшић Александар 
Београд: Правни факултет, 2010. 

 
+ 

 
 

    
8. ПОРОДИЧНО ПРАВО И ПРАВО 

ДЕТЕТА 
Драшкић Марија 
Београд: Правни факултет, 2010. 

+ 
 
 

    
9. ПОРОДИЧНО ПРАВО 

Панов Слободан 
Београд: Правни факултет, 2010. 

 
+ 

 

    
10. ЈУЖЊАЦИ МАРШ 

Војновић Горан 
Београд, Ренде, 2010. 

 
+ 

 
 

    
11. КАМЕН ТРАЖИ ПРОЗОР 

Панчић Теофил 
Београд, Ренде, 2009. 

 
+ 

 

 
 
 

   



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
12. ЧУДО У ПОСКОКОВОЈ ДРАГИ 

Томић Анте 
Београд, Ренде, 2010. 

 
+ 

 
 

    
13. РОМАН О КОРИНИ 

Јерговић Миљенко 
Београд, Ренде, 2010. 

 
+ 

 

    
14. НЕ МОЖЕШ МНОГО АЛИ МОЖЕШ 

МАЛО 
Стојковић Александар 
Београд, Ренде, 2010.  

 
+ 

 

    
15. СЈЕТВА СОЛИ 

Базуљ Мухарем 
Београд, Ренде, 2010. 

 
+ 

 

    
16. ОТАЦ 

Јерговић Миљенко 
Београд, Ренде, 2010. 

 
+ 

 

    
17. МАМА ЛЕОНЕ 

Јерговић Миљенко 
Београд, Ренде, 2010. 

 
+ 

 

    
18. РОД АВЕТЊАКА 

Буковац Слађана 
Београд, Ренде, 2010. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ 

 
 

  
1. ЈУЖЊАЦИ МАРШ 

Војновић Горан 
Београд, Ренде, 2010. 

  

    
2. СМРТ ЈЕ НЕПРОВЈЕРЕНА ГЛАСИНА 

Кустурица Емир 
Београд, Новости, 2010. 

  

    
3. КАЈА, БЕОГРАД И ДОБРИ 

АМЕРИКАНАЦ  
Ђурђевић Мирјана 
Београд, Лагуна, 2009. 

  

    
4. ВАНИЛА И ЧОКОЛАДА 

Казати Модињани Звева 
Београд, Евро-Ђунти, 2008. 

  

    
5. ПОБЕДНИК ЈЕ САМ 

Коељо Пауло 
Београд, Паидеиа, 2009. 

  

    
6. МИРНИ ДАНИ У МИКСИНГ ПАРТУ 

Лу Ерленд 
Београд, Геопоетика, 2010. 

  

    
7. МАРИНА 

Руис Сафон Карлос 
Београд, Чаробна књига, 2009. 

  

    
8. ДВОР КНЕЗА АЛЕКСАНДРА 

КАРАЂОРЂЕВИЋА : 1842-1858 
Јовановић Небојша 
Београд, Лагуна, 2010. 

  

    
9. АМОР ПОРТЕНО 

Кузмановић Ивана 
Београд, Лагуна, 2010. 

  

    
10. АЈНШТАЈНОВА ДЕВОЈКА 

Сингтон Филип 
Београд, Лагуна, 2009. 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ПРЕПОРУЧУЈЕМО 

 
 
1. Stendidž Tom : JESTIVA ISTORIJA ČOVEČANSTVA / Beograd : Geopoetika, 
2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2199
 
Da li znate koje je najrazornije i najefektnije oružje u istoriji ratovanja? Nije ni mač, ni mitraljez, ni 
tenk, ni atomska bomba. Jedno drugo oružje ubilo je mnogo više ljudi i odredilo ishod brojnih 
sukoba - hrana ili, preciznije, kontrola izvora hrane. 
Ova knjiga istoriju posmatra na jedan potpuno nov način: kao niz transformacija koje je izazvala, 
omogućila ili na koje je uticala hrana. Ona ne pokušava da sumira čitavu istoriju hrane ili čitavu 
istoriju sveta. Umesto toga ona se, koristeći genetiku, arheologiju, antropologiju, etnobotaniku i 
ekonomiju, fokusira isključivo na mesta gde se ukrštaju istorija hrane i istorija sveta, kako bi 
postavila jedno jednostavno pitanje: koje su to vrste hrane najviše doprinele oblikovanju današnjeg 
sveta, i kako? 
Na kraju krajeva, hrana je, tokom istorije, bila i doslovno pokretač svega što je iko ikada učinio. 
Tom Stendidž je autor knjige Istorija sveta u 6 pića, koju je Geopoetika objavila 2007. godine. 
 
 
 
2. Oster Pol : NEVIDLJIVI / Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2345
 
Deo velikog spisateljskog umeća Pola Ostera ogleda se i u tome što je prepoznatljivo isti, a uvek 
različit i nov. Roman Nevidljivi je nastao iz pera iskonskog pripovedača, ali i metatekstualnog 
šaljivdžije koji ne dopušta čitaocu pasivno prolaženje kroz recenice, vec nastoji da ga učini 
saučesnikom i sagovornikom. Junak Osterove priče Adam Voker, prvi i poslednji čovek svog sveta, 
ostavlja iza sebe rukopis koji će njegove udaljene bližnje podstaći na bolna preispitivanja i povratak 
u prošlost, u piščeve omiljene, burne i prelomne, šezdesete. Prijateljstvo i ljubav, ali i ubistvo i 
incest, umetnost, putovanje, Pariz i Njujork, sastojci su od kojih Oster gradi ovo intrigantno i 
zavodljivo prozno delo. 
"Pred nama je savremena američka proza u svom najboljem izdanju: precizna, skladna i žustra. 
Daje nam iluziju lakoće koja se u stvari jedino može postici žestokom disciplinom. I kao što to 
obicno biva sa delima velikih majstora, svaku narednu recenicu počinjete da čitate gotovo pre nego 
što završite prethodnu." 
Klensi Martin, New York Times 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2199
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2345


 
 
 
 
 
 
3. Sambra Alehandro : PRIVATNI ŽIVOT DRVEĆA / Beograd : Geopoetika 
izdavaštvo, 2010.
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2270
 
Ovo je roman o jednoj noći u kojoj glavni junak Hulijan (univerzitetski profesor književnosti i pisac 
nedeljom) čeka, pun strepnje, svoju ženu Veroniku (slikarku koja pravi kolače) da se vrati sa časova 
crtanja i uspavljuje Danijelu (Veronikinu ćerku) pričama o životu drveća. Veronika se neće vratiti.... 
Iako često i tužan i tmuran, Privatni život drveća odiše toplinom i osvaja čitaoca snagom gotovo 
svake rečenice. 
Priča u priči, kratak roman izuzetne zrelosti koji svoju svedenost pretvara u izuzetnost, govori o 
preplitanju književnosti i realnosti, razočaranjima i iluzijama, o smrti i umiranju, umiranju ljubavi, 
vere, želje, romana, ideja, pisaca, slave.... 
Privatni život drveća krasi savršenstvo priče i, premda Sambra minimalističku strukturu romana 
gradi po uzoru na japansko pripovedanje, a donekle je vidljiv i uticaj metaproznih romana Pola 
Ostera – pred nama je svež i izuzetno originalan pisac. 
 
 
 
4. Kabrera Infante Giljermo : KNJIGA O GRADOVIMA / Beograd : Geopoetika 
izdavaštvo, 2010.
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2273
 
„Čovek nije izmislio grad, pre će biti da je grad stvorio čoveka i njegove navike. Urbanost izvorno 
proističe od latinske reči za grad. Moguće je da je grad, kakav poznajemo, potekao iz Azije između 
šestog i prvog milenijuma pre Hrista. Ideja o gradu je, međutim, dostigla svoj vrhunac u Grčkoj sa 
gradom-državom ili polisom, onim što je Aristotel nazvao „zajednički život radi plemenitog cilja“. 
U Rimu, osnivaču Rimskog carstva, grad, sam Rim, prvobitno podignut bez plana i reda, rastao je 
dok se nije pretvorio u model drugim gradovima stvorenim prema njegovom liku i obličju. 
Čovek koji je mislio da je stvorio grad, mnogo puta ga je, međutim, rušio. Po legendi, Neron je 
zapalio Rim, ali Rim je Večni grad. Druge gradove, kao što su Berlin i Havana, uništili su ratovi ili 
nemarnost njihovih vladalaca. Havana, naime, izgleda kao razrušen grad, ne iz vazduha kao Berlin, 
već iznutra. Berlin je, međutim, kao stari Rim posle požara, rekonstruisan, dok Havana čuva svoju 
čudnu lepotu u ruševinama. Kao Horacije, dakle, kažem da me ruševine neće zastrašiti. 
Tako sam u drugim gradovima tražio sjaj koji je imala Havana.“ 
Giljermo Kabrera Infante, iz Predgovora Pohvala gradu 
 Ovako piše zaljubljenik u gradove, Kubanac G. K. Infante koji je drugu polovinu svog života 
(1929–2005) proveo u Londonu. Otud ovaj grad i zauzima polovinu prostora ove knjige. U njemu je 
Kabrera ostvario i najveći deo svoje karijere, objavivši „svog Uliksa“ – čuveni roman Tri tužna 
tigra, kao i političke eseje Moja Kuba. 
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Ovaj bivši kubanski diplomata, miljenik a potom oponent vlasti, autor je scenarija (pod 
pseudonimom Giljermo Kain) kultnog filma Vanishing Point iz 1971, kao i manje 
znanog Wonderwall, u kojem je sarađivao s Džordžom Harisonom. Inače je bio poznanik svih 
Bitlsa (o kojima i piše). 
Vrsni lingvista i eksperimentator u jeziku, Infante nas kao saučesnik i svedok vodi i u Pariz, Brisel, 
Madrid, Veneciju, Njujork, Las Vegas, Majami, Rio de Žaneiro... 
Iako je pripadao Markesovoj generaciji latinoameričkog buma, ovu etiketu je odbijao. No, svoj 
talenat nije mogao da ospori. 
Laureat je Nagrade Servantes 1997, koju je dobio iz ruku španskog kralja Huana Karlosa. 
 
5. Lukas Patrisija i Leroa Stefan : RAZVOD OBJAŠNJEN NAŠOJ DECI / Beograd : 
Geopoetika izdavaštvo, 2010.
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2291
 
Zašto se ljudi danas tako često razvode? Kako mogu da se rastave, da se više ne vole, a ponekad i 
da mrze jedno drugo, ako su ranije toliko toga delili i zajedno začeli decu? Tinejdžeri otvoreno 
postavljaju pitanja na koja odrasli često nemaju odgovor. Za mlade je razvod problem bar koliko i  
za same roditelje, i njegove posledice ne treba umanjivati. Nisu li upravo tinejdžeri neposredno na 
udaru promena koje nisu uvek najprijatnije – selidbe, promene škola, uklapanje u novu porodičnu 
organizaciju? Kako im pomoći da izgrade svoju ličnost i steknu poverenje u okolinu a da ostanu 
verni sebi i da se ne osećaju razapeto između dva doma i dva različita sveta? Oslanjajući se na 
sopstveno iskustvo autori nastoje da ublaže dramatičnost bolne situacije i izdvajaju važne teme o 
kojima svako dete razmišlja u trenutku kada mu se roditelji razvode.   
 
 
 
6. Droa Rože-Pol : ZAPAD OBJAŠNJEN SVIMA / Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 
2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2286
 
Šta je to „Zapad“? Ovu reč srećemo svuda, od istorijskih knjiga do televizijskog dnevnika, ali ona 
ima toliko značenja da je često nejasna i može da nas zbuni. Je li to geografska oblast? Kad se kaže 
Zapad da li se misli na Evropu? Ili na Ameriku? Možda i na jedno i na drugo? Ili su to sve bogate 
zemlje sveta zajedno? Da li je to ekonomski sistem? Oblik društvenog uređenja? Moral? Neka 
religija, način života, stanje duha? Treba li se radovati tome što postoji Zapad, ili za to nema 
razloga? Gde je danas Zapad? Na nekim delovima planete? Ili je zauzeo celu planetu i postao 
„globalan“? Da bi se prevazišle ove zbunjujuće predstave i maglovite ideje koje su ponekad izvor 
sukoba i nasilja, treba rasvetiliti ova pitanja. To je cilj ovog dela. 
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7. Solnit Rebeka : LUTALAŠTVO : istorija hodanja / Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 
2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2232
 
„Ekolozi nam stalno dokazuju da neki leptir, pašnjak, šuma i vododerina imaju nezamenljivu ulogu 
u velikoj mreži života, bez obzira na to da li imaju neku vrednost na tržištu. Isto važi i za divlje 
livade imaginacije - časovi provedeni tamo ne računaju se u radno vreme, ali su ipak neophodni da 
um ne bi zapao u učmalost, jalovost, mrtvilo. Borba za slobodan prostor - za očuvanje divljine i 
javnog prostora - mora se voditi uporedo s borbom za slobodno vreme, za časove koji se mogu 
provesti lutajući tim prostorom. U suprotnom će lična imaginacija biti sravnjena sa zemljom da bi 
se napravile parcele i sagradile prodavnice s robom za jednokratnu upotrebu i lanci restorana sa 
brzom hranom, da bi se zadovoljila glad potrošača za tračevima sa estrade i pikanterijama iz crne 
hronike..." 
Istorija hodanja stara je koliko i istorija ljudskog roda i, po svojoj tematici, zalazi u polje anatomije, 
antropologije, arhitekture, baštovanstva, geografije, političke i kulturne istorije, književnosti i 
seksualnosti, religijskih studija. Uz portrete nekih od najznačajnijih šetača u istoriji i prozi, Rebeka 
Solnit se, u ovoj svojoj ličnoj istoriji hodača, sa strašću zauzima za očuvanje mesta i vremena po 
kojem se može hodati, u ovom ubrzanom svetu koji uglavnom koristi prevozna sredstva. Ona prati 
preobražaj kulture hodanja: od egzistencijalnog, filozofskog hodanja, preko aristokratskih šetnji 
parkovima i vrtovima, usamljeničkih lutanja, hodočašća, pa sve do protesta i političkog delovanja. 
Poredeći sa zlatnim dobom hodanja, čiji je vrhunac bio na prelasku iz XIX u XX vek, hodanje se 
danas, sa drastičnim ubrzanjem života, pretvorilo u jedinicu utrošenog vremena, fizičkog napora i 
mehaničkog kretanja na traci za trčanje, jer prostor - kao krajolik, teren, prizor, iskustvo - više ne 
postoji. Čovek je usavršio prevozna sredstva, ali, izgubivši kontakt sa prostorom, više u njima nije 
putnik, već paket u tim projektilima koji potpuno menjaju njegovu percepciju. Iako se hodanje svelo 
na naizmenično pokretanje donjih ekstremiteta, autorka ubedljivo pokazuje da hodanje i dalje može 
biti subverzivan čin, koji makar podriva model društva baziran na apsolutnoj privatizaciji prostora i 
kontroli građana, pored toga što je oblik zabave u kojoj se ništa ne konzumira niti troši. Značajan 
deo u ovoj knjizi posvećen je hodanju kao umetnosti i tu je, razume se, najviše pažnje zauzeo 
čuveni performans Marine Abramović i Ulaja koji su prepešačili ceo Kineski zid. 
„Rebeka Solnit vrlo ubedljivo gradi ovo impresivno istraživanje kojim podupire svoju strast prema 
hodanju kao kreativnosti koja oslobađa i humanizuje." 
Daily Telegraph 
„...posmatrajući hodanje kao protest, hodočašće, terapiju i vežbu, Rebeka Solnit je napisala 
uzbudljivu knjigu koja nas primorava da se zamislimo." 
Scotland on Sunday 
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8. Pelt Žan-Mari : TAJNI GOVOR PRIRODE : Komunikacija kod biljaka i 
životinja / Beograd : Geopoetika, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2274
 
Većina informacija iz ove knjige predstavlja najnovije doprinose savremene nauke, koji se mogu 
opisati kao prelaz od neophodne, ali nedovoljne, deskriptivne botanike ka ekologiji, zasnovane na 
posmatranju međusobnih odnosa biljaka, životinja i čoveka. Bogatstvo i raznolikost međusobnih 
veza stvaraju dinamičniju sliku živog sveta i otkrivaju radikalno novu viziju okruženja u kojem sva 
bića komuniciraju na neočekivane načine. Iznenađujuće posledice muzike na biljke, dokazi da 
biljke takođe osećaju, da su sposobne za spontane pokrete, da čuvaju u sećanju traume i događaje iz 
mladosti, da javljaju komšiji kada preti opasnost, ...otvaraju čitaocu nesagledive dimenzije u 
doživljaju živog sveta oko nas. Tajni govor prirode je himna životu, šetnja kroz njegove arkane i 
tajne, koja menja sumornu i statičnu predstavu o biljkama, a koja nam nikada nije otkrila da i biljke 
poseduju dušu. Ako ovo izdanje doprinese uspostavljanju osnova onoga što će biti prihvaćeno kao 
biologija trećeg milenijuma, nesumnjivo će ispuniti misiju. Ako, posle čitanja, prestanete da gledate 
na biljke kao ranije, cilj će u potpunosti biti postignut! 
 
 
 
9. Goleman Danijel : EKOLOŠKA INTELIGENCIJA : Poznavanje skrivenih 
uticaja onoga što kupujemo / Beograd : Geopoetika, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2240
 
"Ekološka se odnosi na razumevanje organizama i njihovih ekosistema, 
a inteligencija podrazumeva kapacitet da se uči iz iskustva i efikasno ophodi prema svojoj okolini. 
Ekološka inteligencija nam omogućava da primenjujemo ono što naučimo o načinima na koje 
ljudska delatnost utiče na ekosisteme da bismo nanosili manje štete i ponovo živeli održivo u svom 
kutku - a danas je to cela planeta. Sadašnje pretnje zahtevaju da izoštrimo jedan novi senzibilitet, 
odnosno kapacitet za prepoznavanje skrivene mreže povezanosti između ljudske aktivnosti i 
prirodnih sistema i tananih složenosti njihovih preseka. To buđenje prema novim mogućnostima 
mora dovesti do zajedničkog otvaranja očiju, to jest, do promene naših najosnovnijih pretpostavki i 
percepcija, one koja će pokrenuti promene u trgovini i industriji, kao i u našem pojedinačnom 
delovanju i ponašanju. Baš kao što socijalna i emocionalna inteligencija nadograđuju sposobnost za 
sagledavanje perspektive drugih ljudi, saosećanja s njima i izražavanja zabrinutosti, ekološka 
inteligencija proširuje taj kapacitet na sve prirodne sisteme. Da bi se iskoristila ta inteligencija, 
moramo odmaći dalje od razmišljanja koje smešta ljudsku vrstu izvan prirode; činjenica je da 
živimo isprepletani u ekološkim sistemima i da utičemo na njih, bilo pozitivno bilo negativno - kao 
i oni na nas. Potrebno je da otkrijemo i podelimo između sebe sve načine na koje ta intimna 
međusobna povezanost deluje, da sagledamo skrivene obrasce koji povezuju ljudske aktivnosti s 
višim kretanjem prirode, da razumemo svoj pravi uticaj na nju i da naučimo kako da činimo više 
dobra." 
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U ovoj provokativnoj knjizi Danijel Goleman nam pokazuje da će se sve u vezi sa time šta i zašto 
kupujemo promeniti. Do dana današnjeg, tvrdi on, naše razmišljanje o problemima kao što su 
životna sredina, opasnosti po zdravlje ili izrabljivanje dece, ostalo je jednodimenzionalno, 
usredsređeno samo na pojedinačne probleme izolovane od svih ostalih. Naša „zelena" svest toliko je 
površna da često proizvedemo više štete nego koristi tako što ignorišemo granice do kojih seže 
opasnost izazvana našim postupcima i proizvodima koje kupujemo. 
Ekološka inteligencija donosi veliki broj upozoravajućih i bolnih činjenica o predmetima koje 
svakodnevno koristimo mi i naša deca i pokazuje nam kako će fenomen radikalne transparentnosti - 
dostupnosti kompletnih informacija o svim aspektima nekog proizvoda - uskoro početi da menja 
moć potrošača i sudbinu poslovanja. Kompanije više neće moći da kontrolišu sopstvenu reputaciju. 
Po prvi put će ono što kažu biti daleko manje značajno u odnosu na ono što u stvari rade. Postaće 
istinski odgovorne. 
Prepuna praktičnih uputstava, ova knjiga postaje neophodan priručnik za razumevanje očekivane, 
neminovne revolucije informacija! 
 
 
 
10. Petrović Zoran : KAMEN BLIZANAC / Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2335
 
Viševekovna zajednička istorija Srbije i osmanske Turske našla je kao tema uhljeblje kod još 
jednog vrsnog pripovedača. Vreme Prvog srpskog ustanka isplelo je oko sebe produbljenu priču o 
okolnostima, uzorcima i posledicama delanja njegovih istorijskih aktera. Kamen blizanac je napisan 
samo na prvi pogled kao roman pravolinijske radnje pune akcije. On je, međutim, vremenski i 
prostorno isprepletan potpričama sa dvora cara Dušana, o fanariotima – Grcima iz Jermenije, 
epizodama iz Hilandara, Ugarske, Crne Gore, ponajviše iz Stambola i Niša. Ta ravna priča u sebi 
krije devojke od sedamdeset godina, jezičku zajednicu Kumana, nesreću Afis-paše Niškog, 
rodoljublje trgovaca i Karađorđevog izaslanika iz senke na Porti, srpske ič oglane, i čitavu jednu 
pomerenu stvarnost. 
Ta druga strana knjige jeste priča o selamu kao poruci i poklonu, o (ne)postojećem selamskom 
jeziku i metafizičkoj strani stvarnosti protumačenoj kroz lajtmotiv selamske tajne o kojoj na kraju 
knjige pomislite da ste sve shvatili, ali i da niste. „Jer selam je sve i ništa!“ 
Vrednost ovog romana je u spoju najbolje tradicije srpskog realističkog pisanja i fantastike i 
modernosti koje nenadano a dosledno, mudrački filozofiraju na početku skoro svakog poglavlja. 
Zoran Petrović je vrstan pripovedač, raskošan stilista, oslonjen o najbolje prozne tokove srpke 
književnosti dvadesetog veka. Pisac koji zna kako se koristi Tajna, od one koja šarmira do one koja 
vlada mrakom. Ili kako bi autor rekao – „Tajna je u maloj tajni unutar nje. U veri u tu tajnu.“ 
Kao i selam, i ova knjiga bi da bude jezik nemogućih poduhvata. 
 
 
 
11. Tong Su : ŽENE I KONKUBINE : tri novele / Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 
2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2272
 
Prema prvoj noveli iz ovog izbora, Žene i konkubine,  snimljen je čuveni film Visoko podigni veliki 
crveni lampion, u režiji Džan Jimoua, koji je osvojio više prestižnih nagrada, uključujući i Srebrnog 
lava za najbolju režiju na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji 1991. godine. Su Tong u  
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centar pažnje stavlja ženske likove i njihove izrazito složene međusobne odnose unutar zajedničkog 
domaćinstva. Opisima piramidalne hijerarhije koja vlada u kineskoj porodici i stavljanjem naglaska 
na duhovni svet žena, a naročito na stepen njihove samosvesti, pisac ispituje odnos pojedinca prema 
neprikosnovenoj moći tradicionalnog patrijarhata, kao i obrasce ponašanja koji iz tog odnosa 
proističu. 
Su Tong u svojoj prvoj i najpoznatijoj eksperimentalnoj noveli, Bekstva hiljadu devetsto trideset i 
četvrte, opisuje raspad i propast jedne seoske porodice u vreme poplava, epidemije kuge i gladi 
tridesetih godina prošlog veka. To je priča o velikim migracijama, tačnije bekstvima iz sela u grad, 
bolnom procesu industrijalizacije i modernizacije u Kini, kao i o napuštanju tradicionalnih vrednosti 
zarad uzbudljivijeg gradskog života. 
U potragu za sopstvenim identitetom upušta se i buntovni mladi narator duhovite novele Zdravo, 
pčelaru. Junak ove priče nezadovoljan je životom u svojoj monotonoj varošici u kojoj se oseća 
stešnjeno, te uzbuđenje i zadovoljenje sopstvene potrebe za slobodom traži u beskonačnom lutanju 
kineskim metropolama. 
  
                                                                                       Iz pogovora Mirjane Pavlović 
 
 
 
12. Popov Alek : NIVO ZA NAPREDNE / Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2305
 
Alek Popov se, u svom maniru, otvoreno ismeva pojedinim bugarskim, ali i slovenskim osobinama, 
a njegovi dobro znani motivi – opšta nekultura, neznanje, nepoštenje, (ne)snalaženje, bahatost – 
ptisutni su i u svim pričama Nivoa za napredne. Uz to, još su im pridodati i kafkijanski zapleti i 
neočekivana rešenja. 
U britkoj kritici bugarskog mentaliteta, Popov ne štedi ni sveobećavajući Zapad (naročito u pričama 
koje se bave prostorom bivše Jugoslavije). Ta autorova oštrina i gruba iskrenost ponekad su 
prosvetljujuće, a uvek duhovite – do suza; no beskompromisnost cinizma, ironije i crnog humora 
ponekad dovedenog do nelagode, zalečena je jasnom dobronamernošću i željom da ljudi i svet oko 
njih – budu bolji. Autor, ipak, kao da nam poručuje da taj proces teče veoma teško i sporo. Da li 
zato što je to zaista tako, ili samo zato da bi sebi obezbedio još dovoljno materijala za ismevanje a 
zarad dobrobiti čitaoca i njegove književne zabave? 
Kako god bilo, Bugarska i Istočna Evropa (a bogme i ceo svet) još su prepuni apsurda i paradoksa. 
A Alek Popov, srećom, još piše i opisuje... 
V. Bajac 
 
 
 
13. Jankovisi Žan-Mark : KLIMATSKE PROMENE OBJAŠNJENE MOJOJ 
ĆERKI / Beograd : Geopoezika izdavaštvo, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2296
 
Evo jedne knjižice koja će sigurno oduševiti mlade. Ne samo zato što im jasno govori o stanju 
planete – što je tema o kojoj se još ne govori u školi, a nema je ni u štampi ni na televiziji – već pre 
svega zato što se neophodna revolucija misli tiče upravo njih. Zagrevanje naše planete i nestanak 
naste iz rezervi koje su pri kraju sve će promeniti: način stanovanja, transport, ishranu, zanimanja, 
način života i potrošnje. Ako se ništa ne učini, stručnjaci kažu da nas prvo očekuje ekološka, a  
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zatim i društvena katastrofa. Sasvim je jasno, međutim, da to može biti i sjajna prilika da se 
oslobode mašta i kreativnost, da svako dobro razmisli o smislu svog budućeg zanimanja. Hoće li 
današnji roditelji, „zavisnici od naste“, imati decu koja mogu bolje da sagledaju budućnost i budu 
mudrija? Ova knjiga može tome da doprinese. 
 
14. Martel Jan : BEATRIČE I VERGILIJE / Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2341
 
Kad razočaran nerazumevanjem kritičarskih zanovetala, pisac Henri odluči da se odseli i na neko 
vreme se ostavi pisanja, dobije pismo od jednog svog čitaoca – vremešnog čudaka, preparatora 
životinja – i nađe se pred zagonetkom kojoj ne 
može da odoli. Što dublje bude zalazio u svet ovog misterioznog i proračunatog čoveka, Henriju će 
sve važnije postajati pripovesti 
jedne magarice i jednog majmuna drekavca – po imenu Beatriče i Vergilije – kao i epsko putovanje 
na koje će zajedno krenuti. 
U najnovijem delu Jana Martela, uz alegoriju, formu po kojoj je postao poznat u svom prethodnom 
romanu, a pogodnu da se njome izraze čak i nepodnošljive istine, mogu se pronaći aluzije na velike 
figure iz književnosti, Flobera, Beketa, Dantea. U priči u 
prići, na nekoliko nivoa, problematizuje se pitanje holokausta na nov i neuobičajen nacin.Ovaj 
pripovedački vrtlog čitaoca može zbuniti, ali on ostaje zadivljen i potresen onim što je pročitao. Sa 
istim duhom i originalnošću koje smo toliko voleli u Pijevom 
životu, ovaj briljantni novi roman vodi čitaoca na nezaboravnu odiseju. Na tom putu Martel nam 
postavlja velika pitanja o životu i istini, o umetnosti i obmanama, odgovornosti i saučesništvu u 
krivici. 
 
 
 
15. Klimko-Dobžanjecki Hubert : RUŽIN DOM / KRISUVIK : Dve strane islandske 
sage / Beogarad : Geopoetika izdavaštvo, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2259
 
Knjiga poljskog autora Huberta Klimko-Dobžanjeckog, Ružin dom/Krisuvik predstavlja susret 
dveju novela i dveju neobičnih narativnih sudbina koje su samo prividno odvojene. U pitanju su 
„dve strane islandske sage“, spojene zajedničkim šavom u liku starice oko čijeg života je formirana 
priča, uz veliku dozu „drugih“ epizoda. Ove dve novele pružaju nam putovanje u središte Islanda 
kakvog ne poznajemo i ne očekujemo. Ružin dom je potresna pripovest o starosti i umiranju u 
jednoj od najbogatijih zemalja sveta, gde je Island prikazan kao sažeta slika Zapada. Sa druge strane 
knjige i priče, Krisuvik nam nudi jednostavnu i plemenitu severnjačku baladu o izgradnji doma, 
osnivanju porodice i sudbini, pružajući nam tako suptilan uvid u način života u ovoj neobičnoj 
zemlji i priču o jednostavnom životu koji postaje herojstvo u propasti. 
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