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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Трећег додатног протокола уз Европску конвенцију о екстрадицији, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2011 
 
Закон о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2011 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изменама и допунама 
Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изручењу, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Македоније о предаји и прихвату лица чији је улазак или боравак нелегалан са Протоколом 
између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о предаји и прихвату лица 
чији је улазак или боравак нелегалан, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Већа министара Босне и 
Херцеговине о полицијској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Арапској Републици Египат, Дејана Васиљевића, Службени гласник Републике Србије  
бр. 22/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Арапској Републици Египат, Драгана Бисенића, Службени гласник Републике Србије  
бр. 22/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Белорусији, Стојана Јевтића, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на 
Исланду на нерезиденцијалној основи са седиштем у Стокхолму, Нинослава Стојадиновића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 22/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије на 
Исланду на нерезиденцијалној основи са седиштем у Ослу, Милана Симурдића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 22/2011 
 
Закон о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 24/2011 
 
Уредба о спровођењу евакуације, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2011 
 
 
 
 



Уредба о вршењу верске службе у војсци, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2011 
 
Одлука о образовању Савета за популациону политику, Службени гласник Републике Србије 
бр. 22/2011 
 
Одлука о измени и допуни Пословника Високог савета судства, Службени гласник 
Републике Србије бр. 22/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о 
питањима сукцесије, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2011 
 
Одлука председника Владе којом именује Божидара Ђелића, потпредседника Владе, за шефа 
преговарачког тима у процесу интеграције Републике Србије у Европску унију и овлашћује 
да усмерава и координира рад министарстава и посебних организација у области европских 
интеграција, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2011 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе чл. 8. ст. 10, чл. 11а. 
ст. 5, чл. 11б. Ст. 6. и чл. 24. ст. 4. Закона о оружју и муницији, Сл.гл.РС, 9/92, нису у 
сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2011 
 
Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у 
здравственој установи, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2011 
 
Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти, Службени 
гласник Републике Србије бр. 25/2011 
 
Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите, 
Службени гласник Републике Србије бр. 26/2011 
 
Решење Уставног суда Републике Србије којим се покреће поступак за оцену уставности и 
сагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба члана 2, члана 5. став 1. у 
делу који гласи: „Које ће донети Стални састав Високог савета судства“ и чл. 6. и 7. Закона о 
изменама и допунама Закона о судијама, Сл.гл.РС, бр. 101/2010, Службени гласник 
Републике Србије бр. 26/2011 
 
Упутство о изменама и допунама Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних 
књига, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2011 
 
Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у Јединствени бирачки 
списак, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2011 
 
Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици у 
партнерским односима, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2011 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о Плану реализације мера за спровођење Програма демографског развоја Аутономне 
Покрајине Војводине у 2011. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине  
бр. 3/2011 
 
 



Одлука о измени Одлуке о идентификационој легитимацији, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 3/2011 
 
Одлука о престанку важења Одлука о образовању сталних радних тела Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 5/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Правилник о службеним легитимацијама инспектора запослених у Градској управи града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 9/2011 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума о кредиту између Европске уније и Републике Србије и 
Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори  
бр. 1/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 
сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2011 
 
Закон о потврђивању Меморандума између Савета министара Републике Албаније и Савјета 
министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Македоније, Владе Републике Србије, 
Владе Републике Словеније, Владе Републике Хрватске и Владе Црне Горе о регулисању 
дуга Републике Албаније по обрачунима везаним за робни промет између Републике 
Албаније и бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Македоније о регулисању режима пограничног саобраћаја, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савјета министара Босне 
и Херцеговине о ветеринарској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2011 
 
Закон о потврђивању Уговора којим се регулише одговорност за накнаду трошкова између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2011 
 
Закон о потврђивању завршних аката Светске конференције о радио-комуникацијама (WRC-
07), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Службени гласник Републике 
Србије бр. 24/2011 
 
 



Закон о изменама Закона о попису пољопривреде 2011. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 24/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 24/2011 
 
Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, Службени 
гласник Републике Србије бр. 24/2011 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Hypo Alpe - Adria - Banke a.d. Београд 
по задужењу општина Косовска Митровица, Звечан и Зубин Поток, Службени гласник 
Републике Србије бр. 24/2011 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије немачкој финансијској институцији KfW по 
задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (Пројекат рехабилитације ХЕ 
Зворник), Службени гласник Републике Србије бр. 24/2011 
 
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2011 
 
Уредба о измени и допунама Уредбе о привременом квантитативном ограничењу извоза, 
односно упућивања одређених врста робе, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2011 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Борба против рака“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2011 
 
Уредба о изменама Уредбе о привременом квантитативном ограничењу извоза, односно 
упућивања одређених  врста робе, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2011 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима за субвенционисање 
каматне стопе за потрошачке кредите и кредите за правна лица, односно финансијски лизинг, 
за набавку одређених трајних потрошачких добара и услуга у 2011. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 26/2011 
 
Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2011. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2011 
 
Одлука о допуни Одлуке 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. 23/2011 
 
Одлука о начину обрачуна доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у поступку 
утврђивања својства осигураника, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину за изузимање одређене робе од 
плаћања царинских дажбина, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије  
бр. 25/2011 
 
 



Одлука о измени Одлуке о привременим мерама за очување финансијске стабилности у 
Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2011 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних 
ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2011 
 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног 
инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 26/2011 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе чл. 10. ст. 2. и 3, чл. 12. 
ст. 1. и 2. и чл. 13. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима и 
начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом, Сл.гл.РС, 17/2006, 
нису у сагласности са Законом, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2011 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе чл. 18. ст. 1, чл. 21. ст. 
3. и чл. 22. ст 2. Закона о одржавању стамбених зграда, Сл.гл.РС, 44/95, нису у сагласности са 
Законом, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2011 
 
Правилник о посебној ознаци на возилу којим управља лице са пробном возачком дозволом, 
Службени гласник Републике Србије бр. 22/2011 
 
Правилник о изменама и допуни 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. 22/2011 
 
Правилник о утврђивању усклађених износа накнаде за управљање посебним токовима 
отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2011 
 
Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања пореских оскобођења 
код ПДВ са правом и без права на одбитак претходног пореза, Службени гласник Републике 
Србије бр. 24/2011 
 
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2011. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 24/2011 
 
Правилник о измени Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике 
Србије бр. 24/2011 
 
Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених 
врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник Републике Србије  
бр. 25/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифи, Службени гласник Републике 
Србије бр. 25/2011 
 
 
 



Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за 
хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског 
порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2011 
 
Правилник о пословима који су неспојиви са службеном дужношћу запослених у 
Министарству финансија – Пореској управи, Службени гласник Републике Србије  
бр. 26/2011 
 
Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 
поступку легализације и о условима и начину легализације објеката, Службени гласник 
Републике Србије бр. 26/2011 
 
Правилник о изменама Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на 
права на непокретностима, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2011 
 
Правилник о изменама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на 
имовину, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2011 
 
Правилник о методама испитивања сорте кукуруза ради признавања сорте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 27/2011 
 
Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос 
непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2011 
 
Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 22/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о комуналном реду, Службени лист града Београда бр. 10/2011 
 
Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда, Службени 
лист града Београда бр. 10/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању пловних објеката на делу обале и 
воденог простора на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 10/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину постављања привремених 
објеката на јавним површинама у Београду, Службени лист града Београда бр. 10/2011 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину постављања тезги и других 
покретних привремених објеката, Службени лист града Београда бр. 10/2011 
 
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама, Службени лист града 
Београда бр. 10/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда, 
Службени лист града Београда бр. 10/2011 
 
 
 



Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 10/2011 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о задужењу града Београда (о прихватању обавезе отплате 
дуга) у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, а по пројектима 
које је кандидовао град Београд, Службени лист града Београда бр. 10/2011 
 
План места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града 
Београда (I фаза), Службени лист града Београда бр. 10/2011 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о основима и мерилима за увећање плате и друга новчана примања припадника 
Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама ван 
граница Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2011 
 
Одлука о висини основице за обрачун и исплату плата државних службеника, намештеника, 
судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Службени гласник Републике Србије 
бр. 27/2011 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о условима за промет и коришћење нуклеарних 
материјала и начину вођења евиденције о нуклеарним материјама по зонама материјалних 
биланса, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2011 
 
Правилник о правима, обавезама и одговорности полазника стручног оспособљавања и 
усавршавања, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању радних места, односно послова 
на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – 
Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о здравственој исправности дијететских 
производа, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2011 
 
Стратегија о HIV инфекцији и AIDS-у, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2011 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима у социјалној заштити Београда, Службени лист 
града Београда бр. 10/2011 
 
Одлука о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 10/2011 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о проглашењу 2011. годином „Доситеј – година знања“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 25/2011 
 
Обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са емитовањем програмских садржаја који 
могу да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника, Службени 
гласник Републике Србије бр. 24/2011 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о броју ученика за упис у први разред средњих школа чији је оснивач Аутономна 
Покрајина Војводина у школској 2011/2012. години, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 5/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуку у професионалним и 
радним вештинама Нови Сад, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 5/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о подизању спомен-обележја Стевану Раичевићу, Службени лист града Београда  
бр. 10/2011 
 
Одлука о подизању спомен-обележја Лази Костићу, Службени лист града Београда  
бр. 10/2011 
 
Одлука о подизању спомен-обележја Милутину Миланковићу, Службени лист града 
Београда бр. 10/2011 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2011. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
Смештај у библиотекама  

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

 
 

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.  БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
+  

6.  САОПШТЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА 
СТАТИСТИКУ 

+  
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Излазећи у сусрет све изражајнијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из богате 
ризнице библиотека Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне писане 
документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. Будући да 
су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и друге 
драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим путем 
настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да 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: часопис, књига двадесет прва, 1926. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
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. 

ЈЕСЕН ДИЈАЛЕКТИКЕ: Карл Маркс и 
утемељење критичке теорије друштва 
Ђинђић Зоран 
Београд: Народна библиотека Србије: 
Фонд др Зоран Ђинђић, 2011. 

+ 
 

 
 

    
 
2. 

МЕДИЈСКО ПРАВО 
Николић Данило 
Београд: Службени гласник, 2010. 

 
+ 

 

    
 
3. 

ТИР(Н)АНИЈА ИЛИ СРБИЈА МЕЂУ 
ШЉИВАМА, СА КАЈМАКОМ И 
АЈВАРОМ: 2003-2007. 
Тирнанић Богдан 
Београд: Службени гласник, 2007. 

 
 

+ 

 
 

    
 
4. 

ПРИЛОЗИ ЗА СТАМБЕНО ПРАВО И 
ЕКОЛОГИЈУ 
Анђелковић Жарко 
Београд: Службени гласник, 2010. 

 
+ 

 

    
 
5. 

ИЗВЕШТАЈ ФРАНЦУСКИХ 
ДИПЛОМАТА ИЗ БЕОГРАДА У 
ВРЕМЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 1848-1849 
Приређивач: Кркљуш Љубомирка 
Нови Сад: Матица српска, 2009. 

 
 

+ 

 

    
 
6. 

ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА И 
СВЕТОГ САВЕ СРПСКОГ У 
ХИЛАНДАРУ 
Ракић Зоран 
Нови Сад: Матица српска, 2008. 

 
 

+ 

 

    
 
7. 

НА ПРВУ ЛОПТУ: политичко 
комуницирање у Србији 1990-2007. 
Миливојевић Цвијетин 
Београд: Добар наслов, 2006. 

 
+ 

 

    
8. ПРИЧЕ ИЗ АУТА 

Трандафиловић Милорад 
Београд: Добар наслов, 2008. 

 
+ 

 

    
9. ПОСЛЕДЊИ КРАЉ ШКОТСКЕ 

Фоден Џил 
Београд: Добар наслов, 2007. 

 
+ 

 

    
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
 
10. 

ПУТНИЦИ: кроз прошлост и будућност 
Милован Јовановић 
Београд: Добар наслов, 2008. 

 
+ 

 
 

    
 
11. 

МАЛА КРАЉИЦА КРЗНА 
Хедвиг Курц-Малер 
Београд: Добар наслов, 2008. 

 
+ 

 

    
 
12. 

ФРОЈД У КОТОРУ 
Петар Бокун 
Београд: Hesperiaedu, 2009. 

 
+ 

 
 

    
 
13. 

ЖИВОТ НЕПОЗНАТОГ ЧОВЕКА 
Андреј Макин 
Београд: Paideia, 2009. 

 
+ 

 

    
 
14. 

ТРИ МЕДЕЈЕ/ Еурипид, Жан Ануј, 
Велимир Лукић 
Београд: Paideia, 2009. 

 
+ 

 

    
 
15. 

ГВОЗДЕНО ДОБА 
Џон Мајкл Куци 
Београд: Paideia, 2009. 

 
+ 

 

    
 
16. 

АУСТЕРЛИЦ 
Винфрид Георг Зебалд 
Београд: Paideia, 2009. 

 
+ 

 

    
17. УТЕШНА ПАРТИЈА 

Ана Гавалда 
Београд: Paideia, 2009. 

 
+ 

 

    
18. ЖЕЛЕО БИХ ДА МЕ НЕКО НЕГДЕ 

ЧЕКА 
Ана Гавалда 
Београд: Paideia, 2009. 

 
+ 

 

    
 
19. 

ДРУГА ВЕНЕЦИЈА 
Предраг Матвејевић 
Београд: Hesperiaedu, 2008. 

 
+ 

 

    
20. ДАБОГДА ТЕ МАЈКА РОДИЛА 

Ведрана Рудан 
Београд: VBZ, 2010. 

 
+ 

 

    
 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
21. АУТОБИОГРАФИЈА МОЈЕ МАЈКЕ 

Џамејка Кинкејд 
Зрењанин: Агора, 2010.  

 
+ 

 

    
22. AQAE PASSERIS: о Милени Павловић 

Барили 
Аделе Мацола 
Београд: Hesperiaedu, 2009. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  МАРТ-АПРИЛ 2011. ГОДИНЕ 

 
 

  
1. БИЛО ЈЕДНОМ НА ДОРЋОЛУ 

Живковић Синиша 
Београд: Лагуна, 2010 

  

    
2. БРИЖНИ БАШТОВАН 

Ле Каре Џон 
Београд: Evro-Giunti, 2008. 

  

    
3. ПЕЧАТ У ЦРВЕНОМ ВОСКУ 

Киш Јоцић Жаклина 
Београд, Лагуна, 2010. 

  

    
4. ЈУЛИЈА 

Портије Ен 
Београд, Лагуна, 2010. 

  

    
5. КРАЉИЦА ТУГЕ 

Васиљевић Момир 
Београд: Evro-Giunti, 2009. 

  

    
6. НИСИ ОНАЈ КОГА ЖЕЛИМ 

Потер Александра 
Београд: Алнари, 2010. 

  

    
7. ОНО ШТО ОДУВЕК ЖЕЛИШ 

Ћирјанић Гордана 
Београд: Народна књига-Алфа, 2010. 

  

    
8. ПУСТИЊСКИ ЦВЕТ 

Дирије Варис 
Београд, Лагуна, 2010. 

  

    
9. ЂАВО И МАЛА ГОСПОЂА 

Милосављевић Ђорђе 
Београд, Лагуна, 2010. 

  

    
10. ЖИВОТ НЕПОЗНАТОГ ЧОВЕКА 

Макин Андреј 
Београд: Paideia, 2009. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PREPORUČUJEMO 
 
 
1. Lago Edvardo : KRADLJIVAC MAPA / Beograd : Dereta, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=16427
 
NOVI ROMAN EDVARDA LAGA UVODI NAS U NEOBIČAN SVET PRIČANJA PRIČA I 
ISTOVREMENO PODSEĆA NA BEZVREMENU SPOSOBNOST PRIPOVEDANJA... 
 
Anonimni pisac putem elektronske mreže šalje priče za čije čitanje postoji jedinstven sporazum. 
Dovoljno je da pročitate priču, i ona će vas odvesti na razne tačke širom sveta i omogućiti vam da 
osmislite i promenite svoj život. 
Ovaj roman nas upoznaje s arapskim, keltskim i jevrejskim mitovima, i kroz susrete s različitim 
kulturama podseća na vrednost izgovorene reči. 
Kradljivac mapa je knjiga koja uvodi u tri različita načina pričanja. To je roman – priča, imaginarna 
knjiga pripovedaka i podsetnik o tome kako se pričaju priče. 
Kradljivac mapa podseća na tradiciju veličanstvenog usmenog i literarnog pripovedanja. Knjiga 
koja uvodi u gracioznost beskrajnih priča. 
  
Edvardo Lago nudi svojim čitaocima vrtoglavi raspored u kojem se život i književnost neprestano 
prepliću. Afrika, Indija, ili Rusija, Pariz, Trst ili Njujork, sve su to stepenice jedne knjige u kojoj se 
kao pripovedači ili likovi pojavljuju pisci Konrad, Kipling i Džojs, ali i reditelji Viskonti i Orson 
Vels. 
 
 
2. Belji M. Laura : AKO TE VIŠE NIKADA NE VIDIM / Beograd : Dereta, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15861
 
STRASTVENA PRIČA O LJUBAVI, DIVLJIM VETROVIMA REVOLUCIJE I UMETNOSTI ... 
SETNI PORTRET JEDNE EPOHE...
  
Mlada žena koja se iz očaja odriče sina koga ne može da odgaja, sredovečan bogataš koji u poznim 
godinama otkriva lepotu i vrednost roditeljske ljubavi i dete rođeno u javnoj kući koje odrasta u 
slikara prefinjenog stila i otmene duše glavni su likovi romana Ako te više nikada ne vidim. Njihove 
sudbine, naizgled potpuno različite i nespojive, sustižu se u priči Laure Martinez Belji i, kao na 
slikama Dijega Rivere, koji je i sam jedan od likova romana, snažnim i moćnim bojama dočaravaju 
sliku Meksika na mračnoj pozadini jednog strašnog vremena.    
Ako te više nikada ne vidim je zapravo setni portret jedne epohe obeležene žarom oružane borbe i 
snagom kojom su umetnici iz tog perioda u svoja dela prenosili žudnju za promenama koja ih je 
prosto proganjala. Ovo je potresan roman, koji svedoči o nekim od najvažnijih trenutaka meksičke 
istorije. 
 
 

http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=16427
http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15861


 
 
 
 
3. Dovi Seridven : KRVNA VEZA / Beograd : Dereta, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=16133
 
ROMAN O SVETU KOJI NAS OKRUŽUJE, NA VEOMA SLIKOVIT NAČIN RAZOTKRIVA 
STRUKTURU VLASTI, I NEODOLJIVU POTREBU ZA DIKTATUROM. 
 
„Bajkovita priča o aroganciji moći, ispod koje se kovitlaju struje kompleksne senzualnosti." - Dž. 
M. Kuci 
Glavni kuvar, slikar i berberin taoci su u državnom udaru u kome je skinut s vlasti njihov gazda, 
predsednik. Zatvoreni su u planini, visoko iznad glavnog grada. Daleko ispod njih, haos hara 
ulicama.  
Kuvarova ćerka, slikareva žena i berberinova ljubavnica iz senke posmatraju svoje muškarce. U 
tako neizvesnim vremenima, intimne veze su opasne koliko i političke. Kada se stari poredak sruši, 
ruši se i veo koji krije istinu o tim muškarcima i tajnim strastima žena.  
Dok majstorski vodi čitaoca prema razornoj kulminaciji romana, Seridven Dovi otkriva kako 
najprimitivniji porivi čovečanstva - taština, osveta i pohlepa - neprestano izviru ispod same ljušture 
civilizacije.  
„U ovoj ogoljenoj kafkijanskoj priči, koja se odigrava u nepoznatoj zemlji, u neodređeno vreme, 
svaki lik se razotkriva svojom čovečnošću i pokazuje da i najbanalnije radnje mogu uticati na 
promenu celog sveta." 
 
 
4. Anglada Anđels Marija : VIOLINA IZ AUŠVICA / Beograd : Dereta, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15855 
 
KNJIGA KOJA PODSEĆA NA STRAHOTE DVADESETOG VEKA, ALI ISTO TAKO VELIČA 
SNAGU ŽIVOTA, UMETNOSTI I LJUBAVI. 
 
Dvadeseti vek je bio jedan od najkrvavijih perioda ljudske istorije. Posebno poglavlje u njemu 
zauzima koncentracioni logor Aušvic, koji je postao mesto stradanja za ljude iz čitave Evrope.  
U logoru Aušvic uslovi za život su nehumani i maltretiranja, kažnjavanja i smrt su svakodnevna 
pojava. Jevrejin Danijel, graditelj violina iz Krakova, pokušava da preživi radeći kao stolar. 
Komandant logora, Saukel, zaljubljenik u klasičnu muziku, otkriva Danijelovo pravo zanimanje i 
odlučuje da ga stavi na probu: Danijel će morati da napravi instrument savršenog zvuka. Danijel 
započinje posao ne znajući kakva ga kazna očekuje ako violinu ne završi na vreme. Ovo nije samo 
priča o jednom od najvećih zločina, već i priča o ljubavi i čovečnosti. 
Marija Anđels Anglada u strahotama nepravednog uništavanja i istrebljenja nalazi ključ za 
preživljavanje ljudi. 
U 2010. godini počelo je snimanje holivudskog filma po ovom romanu, za koji se očekuje da 
nadmaši uspeh Pijaniste Romana Polanskog.
 
 
 
 
 
 

http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=16133


 
5. Tanpinar Hamdi Ahmet : INSTITUT ZA PODEŠAVANJE VREMENA / Beograd : 
Dereta, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta:http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=16653 
 
INSTITUT ZA PODEŠAVANJE VREMENA JE JEDAN OD ROMANA KOJI JE UTICAO NA 
VEĆINU SAVREMENIH TURSKIH PISACA A ZNAČAJ OVE KNJIGE SE SVE VIŠE 
PREPOZNAJE... 
 
Hajri Irdal je klasični gubitnik iz dobre porodice, čovek prepušten struji života, koji uspeva da 
upropasti svaku šansu koja mu se ukaže. Kada u njegov svet uđe Halit Nepogrešivi, čovek koji, za 
razliku od njega, konce života drži čvrsto u svojim rukama, on se nevoljno prepušta još jednoj šansi, 
dajući sve od sebe da i nju prokocka. Ovog puta na delu je sila moćnija od same sudbine, sila koja 
će promeniti njegov život i život njegovih najbližih. Potrebno je širom grada postaviti stanice za 
podešavanje satova, pa da tačno vreme postane stvar od nacionalnog značaja, a Hajri Irdal čuveni 
naučnik, autor brojnih knjiga, među kojima je i priča o čoveku koji nikada nije postojao, ali koji, 
zahvaljujući Halitu Nepogrešivom i njegovoj granitnoj volji, postaj(Ć)e istorijska ličnost o kojoj će 
pisati čak i svetski poznati autoriteti! 
Savršeni roman u kome ćete naći: letargiju, učmalost, sumrak buržoaskog društva, kafkijansku 
birokratiju, frojdovsku psihoanalizu, strah od internacionalizma i apsurd. Istovremeno se prepliću i 
prožimaju mitologija, alhemija, egzorcizam, istorija, geopolitika, egzotika istanbulskih uličica i 
trgova, magija skrivenih i tajnovitih grobova i srušenih džamija u kojima obitavaju nemirni i 
neumireni duhovi mrtvih. To je inteligentna, duhovita, intrigantna, satirična alegorija, čija se radnja 
odigrava u Istanbulu, ali u kojoj će svaki čitalac lako otkriti univerzalnu i svevremenu priču. 
Institut za podešavanje vremena se može čitati na više različitih nivoa, kao saga o ljudima, njihovim 
manama i vrlinama, kao borba protiv učmalosti i kao žudnja za povratkom sveta koji nam 
nedostaje, a i mnogo više... 
 
 
6. Kueto Alonso : PLAVI ČAS / Beograd : Dereta, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta:http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=12869 
 
Ova knjiga je zasnovana na istinitoj priči. Autor je preuzeo epizodu iz života jednog vojnog 
zapovednika koji je bio na čelu logora u Ajakuću i koji je bio u vezi sa jednom zatvorenicom sve 
dok ona nije uspela da pobegne od njega.  
Doktor Adrijan Ormaće je uspešan advokat koji živi u otmenoj zoni Lime. Zarađuje dobro, ima 
siguran posao koji voli, kao i divnu porodicu. Svog oca, oficira peruanske mornarice, viđao je samo 
povremeno, ali je dosta slušao o njegovim podvizima. Posle očeve smrti, on pak otkriva da je 
njegov otac bio na čelu logora u oblasti Ajakućo, za vreme rata revolucionarne grupe „Sendero 
luminoso", i da je organizovao mučenja i izdavao naređenja da se zatvorenice siluju i ubijaju. Ali, 
jednom prilikom, poštedeo je život jednoj od njih. Opsednutost željom da se susretne s njom raste 
još više nakon što je Adrijan nabavio neke njene fotografije. 
Smešten u Peruu devedesetih godina prošlog veka, Plavi čas predstavlja putovanje u pravcu 
skrivenih kutaka porodica i društava i otkrivanje anonimnog herojstva zaboravljenih. Dok 
rasvetljava svoju porodičnu priču, Adrijan takođe spoznaje i samog sebe. Ova knjiga prevazilazi 
doživljaje svojih junaka. Ona je kao izokrenuta bajka; hronika jednog čoveka koji je zakoračio na 
teren koji mu je ranije bio sasvim nepoznat, u kraljevstvo zla. Za autora ovog romana, tamne strane 
pojedinaca i skupina ljudi nikada ne prestaju da iskrsavaju. Naše porodice su okeani u kojima uvek 
postoje neki kovčezi, sakriveni zajedno sa istinom. Njihovo pronalaženje, što je u ovom slučaju 



direktna uloga glavnog junaka romana, jeste prilika koja se pruža samo odabranima, poput čitalaca 
ove izuzetne knjige. 
 
 
7. Si Liza : PAVILJON BOŽURA / Beograd : Dereta, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta:http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=12471 
 
Fascinantna priča o bezvremenoj ljubavi...
Roman Paviljon božura vodi čitaoca na putovanje na kome se prepliću ljubav i sudbina, čežnja i 
patnja, tkajući nezaboravnu sliku Kine u sedamnaestom veku, u teškom periodu nakon najezde 
Mandžuraca i pada dinastije Ming. Ovo je priča o drevnoj tradiciji i ritualima, o životu „iza 
paravana" i o zagrobnom svetu, u kome se duša umrlog deli na tri dela, preci pomažu potomstvu, u 
kome se svaki pogrešan postupak surovo kažnjava, a gladni duhovi lutaju zemljom tražeći spokoj. 
 
Ispunjen bogatstvom i magijom kineske vizije zagrobnog života, koja nadrasta smrt, roman Paviljon 
božura predano istražuje bezbrojne manifestacije ljubavi, baveći se bezvremenim ljudskim temama: 
sponama prijateljstva, snagom reči i večnom potrebom žene da se njen glas čuje. 
 
 
8. Agvaluza Eduardo Žoze : ŽENE MOG OCA / Beograd : Dereta, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=16552 
 
NOVI ROMAN ŽOZEA EDUARDA AGVALUZA, JOŠ JEDNOM POKAZUJE SAVRŠENSTVO 
PRIPOVEDANJA OVOG AUTORA.  
NAJUŽI IZBOR ZA NAGRADU INDEPENDENT ZA NAJBOLJI STRANI ROMAN. 
 
Kako bi laž bila delotvorna, neophodno je da bude sačinjena od mnoštva istina. 
Slavni angolski muzičar Faustino Manso je umro, ostavljajući za sobom sedam žena i osamnaestoro 
dece, rasute svuda širom južne Afrike. Njegova najmlađa kći, Lorentina, iz svog doma u Portugalu 
stiže u Angolu, tragom glasina o svom ocu koga nikada nije upoznala, pokušavajući da rekonstruiše 
priču o njegovom turbulentnom životu. 
 
Žene mog oca je priča o Lorentininom putovanju, ali njena radnja teče uporedo s pripovedanjem 
Žozea Eduarda Agvaluze o nastanku romana, dok pisac i njegovi likovi putuju duž južnoafričke 
obale, iz Angole, kroz Namibiju i Južnu Afriku, do Mozambika, susrećući neobične ljude i usput 
otkrivajući Faustinove tajne. Ovaj roman slavi ponovno rođenje Afrike, kontinenta izmučenog 
strahovitim nevoljama, ali blagoslovenog talentom za muziku, večnom snagom njegovih žena i 
tajnim moćima drevnih bogova. 
 
Agvaluzina priča poseduje tananu nit koja povezuje istoriju i fikciju, kao i promišljanja o prošlim 
događajima i o onome što se moglo dogoditi. 
Pokušavajući da uhvati trenutak u kome je istorija postala književnost, Agvaluza se vešto poigrava 
fantastičnim vizijama života. 
  
Zato Agvaluzu i nazivaju Borhes današnjice. 
 
„Trebalo bi ozbiljno da shvatiš snove", prošaputala je. „Ne postoji ništa toliko istinito da ne 
zaslužuje da bude izmišljeno." 
 



9. Lapatanov Sonja : MAMA AFRIKA : kolevka čovečanstva : (1995-2005.) / Beograd : 
Dereta, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.domacaknjizara.com/user/mape-vodici-putovanja/mama-afrika-sonja-
lapatanov/33_351_22000_1_0_0/item.jsp
 
Putopisac je savremeni hodočasnik što žudi za motivom koji asocira na pokret i kod kojeg priroda 
ne trpi logiku statičnosti jednog mesta... 
 
Sonja Lapatanov nas je svojim prethodnim lucidnim knjigama putopisa, U skutima Himalaja i 
Rajska ostrva, uverila da i ona više nego zasluženo spada u tu retku skupinu neumornih i agilnih 
savremenih hodočasnika... 
 
Znajući da je čitav svet sazdan na postamentu refleksije, Sonja Lapatanov se ovoga puta u svojoj 
najnovijoj knjizi, Mama Afrika, strastveno ogleda i stapa s obrisima Crnog kontinenta kao kolevke 
čovečanstva, nudeći nam volšebne stranice o kenijskom tepihu od ružinih latica, o zakonima 
savane, o Nojevoj barci Afrike, o Maroku kao jezgru arapsko-islamske kulture, o Hiljadu anđela 
Etiopije, o Veneciji Malija, o Tunisu kao kapiji Sahare, o crnim i zelenim mambama i pitonima 
Ugande, o senegalskoj Meki, o Gambiji kao ostrvu bambusa, o ganskom Mravogradu, o čarima 
Togoa i Benina... Stoga čitajte i uživajte u ovoj sjajnoj i uzbudljivoj knjizi i dopustite da vas njena 
autorka vodi kroz čarobne avanure i predele večito izazovne i čudesne Afrike... 
 
 
10. Hanlon Majkl : VODIČ KROZ NAUČNU DIVLJINU : deset pitanja na koja nauka 
ne može da odgovori / Beograd : Dereta, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=13814 
 
U ovoj knjizi je deset primera raznih vrsta misterija koje naučnici tek treba da reše, nekoliko 
prihvatljivih teorija i nekoliko manje prihvatljivih. Saznajte zašto ova pitanja, kao i druga slična, i 
dalje opstaju i kada ćemo - kao i da li ćemo uopšte - dobiti neke odgovore. 
 
Pogledajte kako se tretiraju neke od provalija u našem znanju i koliko još treba da saznamo. 
 
Nauka je puna zjapećih rupa, slonova u radnji ljudskog razumevanja koji jednostavno neće da 
nestanu. Pitanja koja su osnova za ovu knjigu često su ignorisana jer su suviše teška, neprijatna, 
skupa ili suviše kontroverzna. Ona obuhvataju i: Od čega se sastoji 96% svemira? Kako je počeo 
život? Zašto se svi toliko gojimo? 
  
To su pitanja koje bi inteligentno dete moglo da postavi učiteljici i da dobije odgovor da se ne 
glupira i da nastavi sa jednačinama. Ali to su i pitanja koja bi, ako se postave kako treba, mogla i 
jednog visokog intelektualca da dovedu u neprijatnu situaciju! 
 
 
11. Ačebe Činua : SVET KOJI NESTAJE / Beograd : Dereta, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=13374 
 
Ovo je roman o tragediji Okonkvoa, uglednog čoveka plemena Igbo, u danima kada su se beli ljudi 
tek pojavljivali na afričkoj sceni. Jednostavna i izvanredna priča opisuje seriju događaja kada  

http://www.domacaknjizara.com/user/mape-vodici-putovanja/mama-afrika-sonja-lapatanov/33_351_22000_1_0_0/item.jsp
http://www.domacaknjizara.com/user/mape-vodici-putovanja/mama-afrika-sonja-lapatanov/33_351_22000_1_0_0/item.jsp


Okonkvo, zbog svog ponosa i strahova, biva izgnan iz plemena u koje se vraća sam i biva nateran 
na sramotu samoubistva, da bi izbegao posledice svoje nepromišljene hrabrosti protiv belog 
čoveka...  
Večiti sukob između belog i crnog čoveka, sukob civilizacija i verovanja, ovde je opisan kao 
duboko lična tragedija čoveka, koji simbolizuje sve vrline ali i iskonsku tragiku crnog kontinenta u 
dodiru i prožimanju sa "belom" civilizacijom. 
 
 
12.  Đordano Paolo : USAMLJENOST PROSTIH BROJEVA / Beograd : Dereta, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=14086 
 
Odluke se donose za svega nekoliko sekundi, a ispaštaju se čitavog života... 
Završne reči romana savršena su sinteza životnih drama Aliče i Matije koje ih, u isto vreme, 
približavaju i udaljavaju od stvarne i imaginarne krivice ali i istine.   
Prateći svoje junake od detinjstva do fizičke i emotivne zrelosti Paolo Đordano gradi dirljivu priču 
o neispunjenim željama, bolu, povređivanju i gubicima, o propuštenim prilikama; kako nesigurnost 
i odsustvo hrabrosti, strah od autoriteta i sveta odraslih može da učini odrastanje teškim i bolnim, a 
trenutke suočavanja sa životom i donošenje odluka traumatičnim.  
Dirljiva priča Paola Đordana nas vraća u surove i lepe predele odrastanja i detinjstva koje, sudeći 
prema emocijama ove knjige, nismo još iživeli i nećemo nikada.  
    
 
13. Kurpatov V. Andrej : KONFLIKTI I KOMPLEKSI : Tri greške naših roditelja / 
Beograd : Dereta, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=13995 
 
Odnos roditelja i dece nije jednostavan. On je ispunjen mnogim bolovima, nerazumevanjima, 
uzajamnim uvredama i obostranom patnjom. Greške naših roditelja pretvaraju se u naše unutrašnje 
konflikte - psihološke komplekse. Oni su u najvećem broju slučajeva posledica komplikovanog 
odnosa s roditeljima. Mada su nam roditelji želeli svako dobro, nenamerno su nas naučili da 
osećamo svoju bespomoćnost, da sumnjamo u sopstvene uspehe, da imamo osećaj krivice. Danas je 
zato uznemirenost naš glavni pratilac u životu, zato smo nezadovoljni sobom i onim što radimo. 
Međutim, vreme je da se na sve to stavi tačka. Borba između nas i roditelja se odužila, a naš život u 
stvari još nije ni počeo.  
Knjiga Konflikti i kompleksi će ostvariti svoj cilj ukoliko nam pomogne da postanemo makar malo 
bolji, a možda i blaži prema sebi, svojim roditeljima i sopstvenoj deci. Život ide dalje, mi odrastamo 
i treba da se naučimo da pažljivo, brižljivo zatvorimo vrata koja vode u naše detinjstvo. Da 
zatvorimo, a ne da njima lupamo... 
 
 
14. Berđajev Nikolaj : FILOZOFIJA SLOBODNOG DUHA : problematika i apologija 
hrišćanstva / Beograd : Dereta, 2007. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=12173 
 
Zrela filozofija Berđajeva, duboko prožeta patosom slobode, jasno i oštro formuliše sam problem 
slobode. Ličnost i delo su ovde u potpunom saglasju. Uvidevši značaj slobode za smisao sveta i 
čoveka, Berđajev je dosledno razvio brojne teme koje su zaokupljale svetsku filozofiju i teologiju,  
 



razume se, pre svega hrišćansku misao. Sa stanovišta svoje filozofije slobode on promišlja teme kao 
što su duh nasuprot prirodi, simbol i dogma, otkrovenje, vera, zlo, iskupljenje, saznanje i mistika, 
eshatologija, crkva i njeno mesto u svetu i brojne druge. Svoje promišljanje izložio je na ubedljiv, a 
nadasve zanimljiv i nadahnut način, što ga je učinilo jednim od najčitanijih ruskih i evropskih 
filozofa. Za sve koji vole slobodu i razmišljaju o njenoj misteriji i dubini, Berđajev ostaje veliki 
učitelj. Zato nije preterano nazvati ga apostolom slobode! 
 
 
15. Lajbnic Vilhelm Gotfrid : NOVI OGLEDI O LJUDSKOM RAZUMU / Beograd : 
Dereta, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=16698 
 
„Filozof racionalista" Dekart (1596-1650) će, najpre, poput Bekona, zabavljen (ne)izvesnošću našeg 
saznanja uopšte, pouzdanost ovog poslednjeg pronaći u stavu Cogito ergo sum, što će ga, kod 
problema supstancije, recimo, privesti k razlikovanju „protežnosti" i „mišljenja" (ontološki 
dualizam). Baruh de Spinoza (1632-1677) je zatim, u okviru svoje monističke doktrine (jednu i 
samo jednu supstanciju koja postoji naziva on Bogom), upravo „geometrijskim" metodom izvodio 
moralne zaključke iz metafizike (delo Etika, 1677). U isto vreme pak Lajbnic se zalaže za pluralitet 
supstancije, koje on naziva „monadama", a određuje ih kao (neprotežne) duhovne jedinice, 
različitog stepena „živosti". Nejasno sluteći mogući simbolizam u svim oblastima mišljenja uopšte, 
on je uistinu bio na tragu da sazna formalno-logičke sisteme do čijeg je otkrića došlo tek u ovom 
stoleću. I sam matematički formalizam Lajbnic će značajno unaprediti otkrićem diferencijalnog i 
integralnog računa. Verovao je u „urođene ideje", suprotno od Loka, i to svoje shvatanje izneo u 
delu Novi ogledi o ljudskom razumu, čime će u narednim stolećima biti naznačen put 
transcendentalnog idealizma (Kant), odnosno Hegelova dijalektika. 
 
 
16. Herodot  : HERODOTOVA ISTORIJA / Beograd : Dereta, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=1284 
 
Knjiga koja obeležava otkriće istorijskog vremena i početak njegovog merenja. Napisana 484 
godine pre nove ere i danas je uzor i jedno od najvećih dela svetske istorije. 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/88626_Herodotova+istorija_ISBN:978-86-7346-735-1
 
Herodotova "Istorija" mogla je nastati samo iz njegovog čistog nagona za istraživanjem, ali i 
njegovog naučnog uma. Ovo delo podjednako je fascinantno i danas, baš kao što je bilo fascinantno 
i u njegovo vreme. Zapisano je da je Herodot svoje slavno delo javno čitao na ulicama Atine i toliko 
oduševio Atinjane, da su mu dodelili nagradu od 12 talenata, što je Amerikanac Vil Djurant, koji 
navodi ovaj podatak, odmah preračunao i kaže da je to današnjih 60.000 dolara. I posle dve i po 
hiljade godina, od tih čitalačkih susreta na ulicama Atine, ova Herodotova "totalna istorija" 
podjednako fascinira. 
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17. Rančić Veroslav : KONAČNA ISTINA : Оlga i Pavle Karađorđević između istine i 
sudbine / Beograd : Dereta, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15094
 
Roman o Njenom kraljevskom visočanstvu kneginji Olgi i Njegovom kraljevskom visočanstvu 
knezu Pavlu Karađorđeviću 
Roman o tragediji jedne porodice, koja je zbog osećanja dužnosti i dostojanstva morala da žrtvuje 
ličnu sreću 
Roman o prelomnim trenucima jednog naroda 
Roman o dvadesetom veku i žrtvama koje je odneo 
Roman o istini i o hrabrosti da budete drugačiji 
Veroslav Rančić dočarava sliku Srbije pred najvećim iskušenjima njenog opstanka, u vreme kada 
jedan čovek pokušava da spase narod i zemlju, spreman da žrtvuje sve što mu je drago, pa čak i 
svoju porodicu, kada su moral, etika i pravda stil života jedne generacije, Konačna istina je priča o 
ljudima koji su pokušali da se na svaki način izbore za istinu, ali pre svega priča o jednoj dirljivoj i 
raskošnoj ljubavi. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.princesselizabeth.org/?page_id=383
 
Knjiga “Konačna istina – Olga i Pavle Karađorđević između istine i sudbine” Veroslava Rančića, 
objavljena u izdanju Grafičkog ateljea “Dereta”, predstavljena je javnosti 3. juna 2009. godine u 
Svečanoj sali Starog dvora u Beogradu. 
U promociji knjige učestvovali su i Njeno Kraljevsko Visočanstvo princeza Jelisaveta 
Karađorđević, kći kneza Pavla i kneginje Olge, gospodin Miodrag Janković, istoričar i urednik sajta 
“27. mart”, kao i Veroslav Rančić, pisac knjige “Konačna istina”. Delove romana čitala je prvakinja 
pozorišta – Tanja Bošković. 
Autor je 4 godine prikupljao materijal za ovu romansiranu biografiju Olge i Pavla Karađorđevića, 
pretražujući arhivsku građu i bogatu literaturu o knezu Pavlu, štampanu u Srbiji i u inostranstvu. 
Prema njegovim rečima, objavljivanje romana nije samo prilika da se još jednom kaže istina o ulozi 
kneza Pavla u prelomnim događajima vezanim za potpisivanje Trojnog pakta, demonstracije od 27. 
marta 1941. god, i šestoaprilsko bombardovanje Beograda, već je u pitanju i divna ljubavna priča. 
Veroslav Rančić je napisao i scenario za televizijsku seriju o knezu Pavlu Karađorđeviću, a ovih 
dana se očekuje i objavljivanje teksta njegove tematski srodne, nagrađene drame “Zlatno pravilo 
Glosovo” u publikaciji “Savremena drama”, Udruženja dramskih pisaca Srbije. 
 
 
18. Kader Abdolah: DŽAMIJSKA KUĆA / Beograd : Dereta, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta : http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15580
 
KAO NAJFINIJU TAPISERIJU KADER ABDOLAH TKA PRIČU O  DVA SVETA ČIJI JE 
SUKOB NEIZBEŽAN !!! 
 
Već osam stotina godina, iz generacije u generaciju, porodica Age Džana zauzima središnje mesto u 
gradu. Za sve to vreme je obezbeđivala duhovnog vođu džamije. Imam je značajan čovek, ali isto 
toliko i Aga Džan, veletrgovac ćilimima, koji stoji na čelu gradskog bazara. Ovaj pravični trgovac 
živi prema pravilima Korana i koristi se svojom moći za dobrobit ljudi oko sebe. 
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Kada nastupi radikalni pokret pod rukovodstvom ajatolaha i dok Homeini u Parizu priprema 
prevrat, iransko društvo se nalazi pod velikim pritiskom. Prijatelji postaju neprijatelji, a ljubav se 
pretvara u mržnju. Čak ni Aga Džan ne može ništa da promeni. 
 
 
19. Šifers Jevgenije: SMRĆU SMRT UNIŠTIV / Beograd : Dereta, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta : http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15597
 
GENIJALNA KNJIŽEVNA GRAĐEVINA POSLEDNJEG RUSKOG KLASIKA XX VEKA... 
 
Roman koji otkriva tajne rukavce u telu i duhu - jedinstvena književna odiseja kroz mistične predele 
duše i opore životne epizode posle kojih ni pisac ni čitalac neće ostati isti. 
 
Na skoro svakoj stranici autor se preobražava i prelazi iz jednog vida postojanja u drugi. Smrću 
smrt uništiv je svedočanstvo otkrivanja novih mogućnosti i novog načina gledanja na svet. Pisanje 
je stoga neprekidna molitva pisca i čitaoca. 
 
Genijalna književna građevina poslednjeg ruskog klasika XX veka - istaknutog pozorišnog i 
filmskog reditelja Jevgenija Šifersa. Savremenici književni sladokusci i teoretičari najčešće su 
poredili ovo delo sa Majstorom i Margaritom - M. Bulgakova 
 
 
20. Grupa autora : ISTORIJA STAROG VREMENA I DRUGA DELA 
STARORUSKE KNJIŽEVNOSTI / Beograd : Dereta, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15643
 
ISTORIJA STAROG VREMENA ILI POVEST STARIH LETA JE PRVI DEO RUSKOG 
LETOPISA EPOPEJE O MITSKIM DOGAĐAJIMA SVETSKE ISTORIJE I O ZBIVANJIMA U 
STAROJ KIJEVSKOJ RUSIJI OD NJENOG NASTANKA DO KRAJA XII VEKA. 
 
Ruski letopis sastoji se od tri dela: "Povesti starih leta", "Kijevskog letopisa" i "Galicko-volinjskog 
letopisa". Pronađen je u ipatskom manastiru kod Kostrome, te se zato naziva i Ipatskim, odnosno 
Ipatijevskim letopisom. 
 
Povest starih leta je istorijska hronologija vremena koje je davno prošlo. 
Na neki način ovo je istorija od stvaranja sveta do stvaranja Carstva, koja nam nije bila poznata. 
 
 
21. Stasjuk Anžej : NA PUTU ZA BABADAG / Beograd: Dereta, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15345
 
NA PUTU ZA BABADAG JE FASCINANTNA KNJIGA O PUTOVANJU KROZ 
ZABORAVLJENU EVROPU KOJU JE NAPISAO JEDAN OD NAJBOLJIH POLJSKIH PISACA 
DANAŠNJICE. 
Automobilom, autostopom, vozom - svejedno kako, tek - to putovanje nadilazi geografske 
dimenzije - ono je istodobno, pronicanje u dubinu svesti stanovnika tog dela Evrope koji je oduvek 
važio za primitivni, odocneli, zaostali. 
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Ovo nije knjiga o individualnim ljudskim sudbinama, ovo je knjiga o uticaju mesta i prostora na 
ljudske sudbine. 
DOBITNIK NAGRADE NIKE ZA NAJBOLJU POLJSKU KNJIGU 2005. GODINE. 
ANDŽEJ STASJUK JE JEDAN OD NAJBOLJIH POLJSKIH PISACA DANAS. 
 
22. Lopandić Duško : LIKOVI I PRIČE IZ SRPSKOG SREDNJEG VEKA / 
Beograd : Dereta, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15112
 
LIKOVI I PRIČE SRPSKOG SREDNJEG VEKA JE NEOBIČNA I IZVANREDNA KNJIGA 
KOJA NAS VRAĆA U DAVNO PROHUJALA VREMENA... 
 
Podseća nas na ljude koji su obeležili jedan vrtoglav i uzbudljiv period istorije. 
Istovremeno govori i o tome da ta vremena i ti ljudi koji su davno nestali zauzimaju svoje mesto u 
današnjici. 
Duško Lopandić na nov i orginalan način govori o srpskoj i evropskoj istoriji o vladarima, 
vitezovima, razbojnicima, piscima, o svemu što je stvorilo Srbiju i Evropu kakve danas znamo. 
Tvrd povez sa ilustracijama koje predstavljaju najznačajnije likove i slike srpskog srednjeg veka. 
 
 
23. Parini Džej : ZADNJA STANICA / Beograd : Dereta, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=14379
 
ROMAN O POSLEDNJOJ GODINI TOLSTOJEVOG ZIVOTA ... 
U 2009. FILM KOJI ĆE DODATNO OSVETLITI OVU JEDINSTVENU PRIČU O VELIKOM 
RUSKOM PISCU 
 
Tokom burne poslednje godine svog zivota Tolstoj očajnički čezne za mirom, napušta brojnu 
porodicu, sklanja se od novinara i kreće u nepoznatom pravcu.  
Osvetljavajući najtajnije delove Tolstojeve duše, Džej Parini stvara originalnu priču –  jedinstvenu 
knjigu o Tolstoju, ruskoj knjizevnosti i životu koji se polako pretvara u roman. 
 
 
24. Išiguro Kazuo : OSTACI DANA / Beograd : Dereta, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15091 
 
DOBITNIK BUKEROVE NAGRADE! DANAS VEĆ KLASIK, OSTACI DANA SU PREDIVNA 
I DIRLJIVA PODSEĆANJA NA DANE PRE VELIKOG RATA, O IZGUBLJENIM ŽELJAMA I 
IZGUBLJENOJ LJUBAVI... 
 
Kazuo Išiguro vrhunskim književnim umećem oslikava jedan svet u nestajanju, kroz sudbinu 
čoveka koji na jedan setno melanholičan način govori o tragici života, neostvarenoj ljubavi 
dužnosti, dostojanstvu i odanosti. 
S finom ironijom i bez trunke sarkazma, Išiguro majstorski uspeva da dočara specifičnost engleskog 
humora, prezir prema američkim novotarijama ili razmišljanja o odanosti i vernosti. 
Zahvaljujući japanskom poreklu Išiguro je sa jasnije distance mogao da vidi  i prepozna ono je 
najkarakterističnije i najprepoznatljivije u njegovoj novoj domovini. 
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Film Ostaci dana sa Emom Tompson i Entonijem Hopkinsom bio je nominovan za osam Oskara. To 
je jedan od retkih filmova koji je uspeo savršeno da dočara magiju pisane reči. 
 
 
25. Rivera dela Kruz Marta : ČOVEK KOJI JE IZMIŠLJAO PRIČE / Beograd : 
Dereta, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.dereta.co.rs/knjiga.jsp?id=15653
 
MARTA RIVERA DELA KRUZ NAM POKLANJA OVAJ IZVAREDAN ROMAN U KOME 
NIŠTA NIJE ONAKVO KAKVIM SE NA PRVI POGLED ČINI... 
 
Šta je to što povezuje Džeka Trboseka i Titanik, siromašno selo u Irskoj i Njujork u punom 
procvatu, ubogo ribarsko mestašce u Španiji i prebogate plantaže duvana na Kubi, iznad kojih blista 
osunčano nebo i ogleda se u azurnom plavetnilu Karipskog mora? Odgovor je: priče Lajnusa Dafa. 
Otkrivši da poseduje poseban i redak talenat, siromašni dečak iz Irske postaće jedna od centralnih 
ličnosti viktorijanskog Londona, kojoj će se za pomoć obraćati ljudi najrazličitijih društvenih 
slojeva, od siromašnih i priprostih kafedžija, do plemića i bogataša. Njegova neizmerna mašta, 
udružena s poznavanjem ljudske prirode, obezbediće mu ugled, slavu i bogatstvo. I tako sve do 
trenutka kada će morati da izmisli poslednju i najvažniju priču, onu o sopstvenom novom životu. 
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