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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Кенији, Ивана Живковића, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Кенији, Здравка Бисића, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2012 
 
Уредба о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и 
подофицира, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2012 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 64. став 4, у делу 
који гласи: „пренос јавних овлашћења“ и члана 65. став 4. Закона о адвокатури, Службени 
гласник РС, бр. 31/2011, нису у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике 
Србије бр. 24/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије Републике Србије за спровођење 
Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о 
његовом уништавању, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2012 
 
Одлука о расписивању избора за председника Републике, Службени гласник Републике 
Србије бр. 26/2012 
 
Одлука о обрасцима за подношење предлога кандидата за председника Републике, Службени 
гласник Републике Србије бр. 26/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Упутства за спрвођење избора за народне посланике Народне 
скупштине, расписаних за 6. мај 2012. године, Службени гласник Републике Србије  
бр. 28/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Правила о раду бирачких одбора за координирано 
спровођење свих избора расписаних за 6. мај 2012. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 28/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Роковника за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 2012. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2012 
 
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу 
исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за председника Републике, расписаним 
за 6. мај 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Кула, 
Службени гласник Републике Србије бр. 34/2012 
 
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 37/2012 



Одлука о оснивању Центра за заштиту жртава трговине људима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 35/2012 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 7. став 2. Закона 
о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, („Службени гласник Републике 
Србије“), 101/2010, у делу који гласи: „односно постојања разлога који указују на повреду 
поступка у доношењу одлуке о избору појединог заменика јавног тужиоца или предлогу за 
избор појединог јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца“, није у сагласности са Уставом и 
престаје да важи даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, Службени 
гласник Републике Србије бр. 38/2012 
 
Правилник о јавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника, Службени 
гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Правилник о привременом броју јавнобележничких места и службеним седиштима јавних 
бележника и јавнобележничким местима за која ће се расписати конкурс за првих 100 јавних 
бележника, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Салцбургу, Република 
Аустрија, Зорана Јеремића, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2012 
 
Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије у Катовицама, Република 
Пољска, Ранка Томовића, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2012 
 
Решење о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у граду Гватемали, 
Република Гватемала, Хозеa Антониа Арзa Иригојена (Jose Antonio Arzu Irigoyen), Службени 
гласник Републике Србије бр. 25/2012 
 
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне 
скупштине и изборима за председника Републике, расписаним за 6. мај 2012. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 32/2012 
 
Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 
изборима за народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, 
расписаним за 6. мај 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2012 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Салцбургу, Република 
Аустрија, Владимира Новаковића, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2012 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Мостару, Република Босна и 
Херцеговина, Љиљане Милојевић Боровчанин, Службени гласник Републике Србије  
бр. 35/2012 
 
Решење о постављању на положај помоћника директора Управе за заједничке послове 
републичких органа, Зорана Николића, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2012 
 
Решење о утврђивању Збирне изборне листе, Службени гласник Републике Србије  
бр. 39/2012 
 



Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење свих избора расписаних за 6. 
мај 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење свих избора расписаних за 6. 
мај 2012. године (пречишћен текст), Службени гласник Републике Србије бр. 29/2012 
 
Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за 
председника Републике, расписаних за 6. мај 2012. године (пречишћен текст), Службени 
гласник Републике Србије бр. 29/2012 
 
Исправка Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора 
за председника Републике, расписаних за 6. мај 2012. године (пречишћен текст), Службени 
гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Листа кандидата за председника Републике, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2012 
 
Сажетак Редовног годишњег извештаја о раду за 2011. годину Повереника за заштиту 
равноправности, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2012 
 
Закључак о усвајању Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета 
безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и 
средстава за њихово преношење (2012 – 2016), Службени гласник Републике Србије  
бр. 39/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о поверавању послова на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине у 2012. години општинској, односно градској изборној комисији, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2012 
 
Одлука о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима образованим за изборе за 
народне посланике и изборе за одборнике у скупштину општине, односно града, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2012 
 
Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној Покрајини Војводини, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 11/2012 
 
Упутство за спровођење избора у 2012. години за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 7/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о награди града Београда „Полицајац месеца“, Службени лист града Београда  
бр. 8/2012 
 
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута града Београда, Службени лист 
града Београда бр. 8/2012 
 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о условима и начину коришћења премије за индустријско биље, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2012 
 
Уредба о условима и начину коришћења премије за производњу житарица и кромпира, 
Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Уредба о условима и начину коришћења премије за производњу дувана у листу, Службени 
гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Уредба о допунама Уредбе о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије, односно аутономне покрајине, 
Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 24/2012 
 
Уредба о условима и начину коришћења премије за млеко за 2012. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 24/2012 
 
Уредба о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2012 
 
Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2012 
 
Уредба о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенције 
опредељених за финансирање Републичке агенције за становање за 2012. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 25/2012 
 
Уредба о висини накнада за воде за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије  
бр. 25/2012 
 
Уредба о режимима заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Уредба о условима и начину коришћења премије за производњу крмног биља у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину коришћења премије за 
индустријско биље, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 



Уредба о измени Уредбе о условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел 
горива за пролећне радове у пољопривреди у 2012. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 31/2012 
 
Уредба о допунама Уредбе о условима и начину коришћења премије за производњу дувана у 
листу, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину коришћења премије за 
производњу житарица и кромпира, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Програма националне инвентуре шума у својини 
физичких лица кроз Пројекат ангажовања стручних лица за послове премера шума у 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подизања нивоа 
пољопривредних капацитета у Републици Србији кроз Пројекат ангажовања асистената 
пољопривредних саветодаваца у сарадњи са пољопривредним саветодавним и стручним 
службама за 2011. и 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2012 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Недеља Црвеног крста“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 35/2012 
 
Уредба о допунама Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за кредите за 
подстицање квалитета туристичке понуде за 2012. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 35/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава, 
Службени гласник Републике Србије бр. 35/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о условима и начину подстицања производње, ремонта и продаје 
грађевинских машина, производње и продаје теретних возила и специјалних надградњи на 
камионским шасијама и спровођења субвенционисане куповине теретних возила 
произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2012. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 35/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о условима и начину подстицања производње, продаје и 
спровођења субвенционисане куповине аутобуса произведених у Републици Србији у 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја 
регионалног развоја, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2012 
 
Уредба о условима и начину коришћења подстицајних средстава за подршку руралном 
развоју кроз инвестиције за производњу и пласман воћа, грожђа, поврћа, печурака и цвећа у 
2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2012 
 
Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, 
усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих засада у 2012. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 38/2012 
 



Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подизање производних засада воћака, 
винове лозе, хмеља и линцуре за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије  
бр. 38/2012 
 
Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2012 
 
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене 
археолошког налазишта Виминацијум, Службени гласник Републике Србије бр. 27/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Одлука о условима одобравања кредита за одржавање ликвидности банака, Службени 
гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Одлука о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код 
банке у иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Одлука о расподели средстава по јавном позиву за подношење захтева јединица локалне 
самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се 
остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе од 
10. фебруара 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2012 
 
Одлука о достављању Народној банци Србије статистичких података о имовини и обавезама 
привредних друштава која се баве пословима факторинга и форфетинга, Службени гласник 
Републике Србије бр. 35/2012 
 
Одлука о проглашењу туристичког простора „Палић“, Службени гласник Републике Србије 
бр. 37/2012 
 
Правилник о коначном усклађивању месечног новчаног примања, додатка за негу и новчане 
накнаде за време професионалне рехабилитације за 2011. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о условима и начину спровођења субвенционисане куповине путничких возила 
произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2012. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о фитосанитарном прегледу биља, биљних производа и прописаних објеката и о 
биљном пасошу, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и 
кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и о 
начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци, Службени гласник Републике Србије 
бр. 23/2012  
 



Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада, 
Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о аеродромима, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима 
Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја, Службени гласник Републике Србије 
бр. 23/2012 
 
Правилник о захтевима за аутоматске системе за размену података о лету, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у претполетној фази, 
Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о измени Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова 
и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-
техничких организација и особља које се баве овим пословима, Службени гласник Републике 
Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о измени Правилника о дозволама за одржавање балона и ваздушних бродова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о летилиштима и теренима, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о преузимању европских прописа о успостављању Заједничког предузећа за 
развој нове генерације европског система за управљање ваздушним саобраћајем  (SESAR), 
Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о дозволи за обављање прегледа обезбеђивања, Службени гласник Републике 
Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о универзалном сервису, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2012 
 
Правилник о категоризацији туристичких места, Службени гласник Републике Србије  
бр. 24/2012 
 
Правилник о допуни Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о 
ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса, Службени гласник Републике Србије  
бр. 24/2012 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о техничким мерама и захтевима који се односе 
на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса 
складиштења и транспорта бензина, Службени гласник Републике Србије бр. 25/2012 
 
Правилник о Листи забрањених допинг средстава за коње, Службени гласник Републике 
Србије бр. 25/2012 
 
Правилник о ловачком испиту, Службени гласник Републике Србије бр. 26/2012 
 



Правилник о начину организовања стручне службе за газдовање ловиштем, Службени 
гласник Републике Србије бр. 26/2012 
 
Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса, 
Службени гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Правилник о листи оцењивача вина и висини надокнаде за рад оцењивача, Службени гласник 
Републике Србије бр. 31/2012 
 
Правилник о измени Правилника о условима за стављање у промет и начину обележавања 
уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и о начину вођења евиденције, Службени гласник 
Републике Србије бр. 31/2012 
 
Правилник о садржају обрасца сертификата о примени Смерница Добре произвођачке праксе 
за лекове који се употребљавају у ветеринарској медицини, Службени гласник Републике 
Србије бр. 34/2012 
 
Правилник о начину и критеријумима за расподелу средстава намењених финансирању 
спорта и омладине, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2012 
 
Правилник о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних 
вина и других производа у производњи и промету, Службени гласник Републике Србије  
бр. 38/2012 
 
Решење о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од априла 2012. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2012 
 
Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара, Службени 
гласник Републике Србије бр. 33/2012 
 
Измене и допуне Правилника о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском 
извештају и извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта, Службени 
гласник Републике Србије бр. 25/2012 
 
Исправка Правилника о измени Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености 
ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању 
ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 27/2012 
 
Исправка Правилника о категоризацији туристичких места, Службени гласник Републике 
Србије бр. 31/2012 
 
Исправка Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима и начину коришћења премије за 
производњу житарица и кромпира, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2012 
 
Исправка Уредбе о условима и начину коришћења премије за пољопроизводњу крмног биља 
у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2012 
 
Исправка Уредбе о условима и начину коришћења премије за индустријско биље, Службени 
гласник Републике Србије бр. 37/2012 



 
Исправка Уредбе о условима и начину коришћења премије за производњу житарица и 
кромпира, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2012 
 
Годишњи извештај о реализацији спољнотрговинског промета контролисане робе за 2010. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о контроли потрошње горива службених возила, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 8/2012 
 
Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног  земљишта 
на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 8/2012 
 
Решење о утврђивању Годишњег програма унапређења саветодавних послова у 
пољопривреди у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 8/2012 
 
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за 
шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 9/2012 
 
Решење о утврђивању Програма руралног развоја Аутономне Покрајине Војводине за 2012. 
годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2012 
 
Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава за реализацију Пројекта 
„Коришћење свих видова чврсте отпадне биомасе (пољопривредне, дрвне или пелете и 
брикете) у енергетске сврхе у основним и средњим школама на територији АП Војводине, 
које су буџетски корисници и које немају других могућности за решење проблема грејања“, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2012 
 
Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава за реализацију Пројекта 
„Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) за потребе пратећих 
садржаја уз фискултурне сале у основним и средњим школама на територији АП Војводине, 
које су буџетски корисници“, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2012 
 
Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава за реализацију Пројекта 
„Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у геронтолошким 
центрима на територији АП Војводине, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина“, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 10/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о финансирању наставника разредне наставе ангажованих за обављање послова у 
продуженом боравку ученика III и IV разреда основних школа, Службени лист града 
Београда бр. 8/2012 



 
Одлука о финансијској помоћи пензионерима Београда, Службени лист града Београда  
бр. 8/2012 
 
Одлука о допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта, Службени лист 
града Београда бр. 8/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину остваривања права на регресирање 
трошкова боравка ученика на рекреативној настави и трошкова екскурзије, Службени лист 
града Београда бр. 8/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и инвестиционих 
активности корисника средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години, Службени 
лист града Београда бр. 8/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о задужењу града Београда за финансирање Пројекта 
унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре, Службени лист града 
Београда бр. 8/2012 
 
Одлука о инвестиционом програму Агенције за инвестиције и становање Градске управе 
града Београда у 2013. и 2014. години, Службени лист града Београда бр. 8/2012 
 
Одлука о отпису дуговања Пољопривредне корпорације „Београд“ АД Београд у 
реструктурирању и његових зависних друштава „ПКБ Агроекономик“ ДОО у 
реструктурирању и „Ветеринарске станице ПКБ“ ДОО у реструктурирању, по основу 
изворних и уступљених јавних прихода града Београда, закључено са стањем на дан 31. 
марта 2012. године, Службени лист града Београда бр. 8/2012 
 
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу 
путника на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 15/2012 
 
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Београда за 2012. годину са Програмом, Службени лист града Београда бр. 
15/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању особа које могу остварити 
право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним 
паркиралиштима, Службени лист града Београда бр. 8/2012 
 
Закључак о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
града Београда за 2011. годину, Службени лист града Београда бр. 8/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
 
Уредба о евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним 
пресудама за потраживања из радних односа, Службени гласник Републике Србије  
бр. 23/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину 
пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Службени гласник Републике 
Србије бр. 37/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 37/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање 
лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду, Службени гласник 
Републике Србије бр. 24/2012 
 
Правилник о критеријумима, начину и поступку за стављање, односно скидање лекова са 
Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 24/2012  
 
Правилник о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање 
лека у промет, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2012 
 
Правилник о садржају дозволе за стављање лека у промет, Службени гласник Републике 
Србије бр. 30/2012 
 
Правилник о условима, садржају документације и начину одобрења измене или допуне 
дозволе за стављање лека у промет, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2012 
 
Правилник о измени Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених 
радника и здравствених сарадника, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању и 
посебној исправи за коришћење здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије 
бр. 34/2012 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на 
терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије  
бр. 34/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Службени лист 
града Београда бр. 8/2012 



 
Закључак о исправци Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Службени лист града 
Београда бр. 8/2012 
 
 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину примене мера за заштиту права 
интелектуалне својине на граници, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2012 
 
Правилник о допуни Правилника о спортским гранама у Републици Србији, Службени 
гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и вођењу 
регистра издатих дозвола (лиценци) за предавача теоријске обуке, Службени гласник 
Републике Србије бр. 25/2012 
 
Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за 
терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 30/2012 
 
Правилник о измени Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени гласник Републике Србије  
бр. 31/2012 
 
Правилник о стручно-педагошком надзору, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о мрежи предшколских установа на територији града Београда, Службени лист града 
Београда бр. 8/2012 
 
Правила Београдског летњег фестивала – БЕЛЕФ, Службени лист града Београда бр. 8/2012 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у фебруару 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2012 
 
Индекси потрошачких цена за март 2012. године, Службени гласник Републике Србије  
бр. 31/2012 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2012. 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 + + 
9. АЛО +  

 
 
 
 

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. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 

праксу финансија 
+  

4. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 
друштва Србије 

+  

 
 

 
 

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.  САОПШТЕЊА 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 ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 
                                МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књига 40, Београд, 1932.  
  
 
 
 
 
 
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. БЕЗБЕДНОСНА ФУНКЦИЈА ДРЖАВЕ 

Радослав Гаћиновић 
Београд:  Институт за политичке студије, 
2012. 

 
 

+ 

 
 

    
2. ЉЕПШИ КРАЈ 

Беким Сејрановић 
Београд: Самиздат Б92, 2010. 

 
+ 
 

 
 

    
3. ПОЛУДНИЦА 

Јулија Франк 
Београд: Самиздат Б92, 2010. 

 
 

+ 

 
 

    
4. ХОЋУ ДА МИ СЕ НЕШТО ЛЕПО ДЕСИ 

ОДМАХ 
Марко Видојковић 
Београд: Самиздат Б92, 2010. 

 
+ 

 

    
5. МИРНА УЛИЦА, ДРВОРЕД 

Нада Гашић 
Београд: Самиздат Б92, 2009. 

 
+ 

 

    
6. СВА СИРОЧАД БРУКЛИНА 

Џонатан Летем 
Београд: Самиздат Б92, 2007. 

 
+ 

 

    
7. 54 (ПЕДЕСЕТ ЧЕТИРИ) 

Ву Минг 
Београд: Plato Books: B&S, 2010. 

 
+ 

 

    
8. ЧИТАЧ БАЈКИ 

Војислав Брковић 
Београд: Plato Books: B&S, 2011. 

 
+ 

 

 
9. 
 

ФАНТОМ ТРАМВАЈ ИЛИ ЧУДНОВАТИ 
ДОЖИВЉАЈИ МОГ ПРИЈАТЕЉА 
СИМЕ И ЊЕГОВА ЗАОСТАВШТИНА У 
ПЕТ КЊИГА 
Милорад Милинковић 
Beograd: Plato Books: B&S, 2010. 

 
+ 

 

    
10. ИЗНУЂЕНЕ ИСПОВЕСТИ: (огледи, 

беседе и поздрави) 
Милован Данојлић 
Beograd: Plato Books: B&S, 2010. 

 
+ 

 

 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
11. ЈА И ТИ 

Николо Аманити 
Beograd: Plato Books: B&S, 2011. 

              
             + 

 

    
12. ЈЕДНОСТАВНИ ЉУДИ 

Ивана Михић 
Beograd: Plato Books: B&S, 2011. 

 
+ 

 

    
13. КАРТА И ТЕРИТОРИЈА 

Мишел Уелбек 
Beograd: Plato, 2010. 

 
+ 

 

    
14. КРУГОМ ДВОЈКЕ: путопис 

Споменка Крајчевић 
Beograd: Plato Books: B&S, 2010. 

 
+ 

 

    
15. КОЛИБА СЕЋАЊА 

Тони Џат 
Beograd: Yes Pro, 2011. 

 
+ 

 

    
16. БЛЕСАВ, МРТАВ, КОПИЛЕ И 

НЕВИДЉИВ 
Хуан Хозе Миљас 
Београд: Самиздат Б92, 2006. 

 
+ 

 

    
17. ПРВИ УЧИТЕЉ: ЗБОГОМ, ГУЉСАРИ! 

Чингиз Ајтматов 
Београд: Алгоритам: Логос, 2008.  

 
+ 

 

    
18. ГУБИЛИШТЕ 

Чингиз Ајтматов 
Београд: Логос, 2008. 

 
+ 

 

    
19. ШАМАНОВА КЛЕТВА: прича с 

Мраморног острва 
Мајкл Кусугак 
Београд: Креативни центар, 2010. 

 
+ 

 

    
20. МОНТЕВИДЕО, БОГ ТЕ ВИДЕО 

Владимир Станковић 
Beograd: Intermedia Network, 2010. 

 
+ 

 

    
21. КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ: надмоћ 

хришћанства 
Радивој Радић 
Београд: Еволута, 2010. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  ФЕБРУАР-АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ 
 

 
  

1. 1Q84: роман (1, 2 и 3) 
Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2009. 

 

   
2. 2666 (ДВЕ ХИЉАДЕ ШЕСТСТО 

ШЕЗДЕСЕТ ШЕСТ) 
Роберто Болањо 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
3. ИЗ БАРСЕЛОНЕ, С ЉУБАВЉУ 

Елизабет Адлер 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 

   
4. КУЛА ОД КАРАТА 

Стиг Лашон 
Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

   
5. РУСКА ЗИМА 

Дафни Калотај 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
6. СИБИР 

Владимир Кецмановић 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 

   
7. ТРЧИ КОЛИКО ТЕ НОГЕ НОСЕ 

Џејмс Патерсон 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 

   
8. САВРШЕНА СРЕЋА 

Санта Монтефјоре 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 

   
9. ПОГРЕШНА КРВНА ГРУПА 

Деклен Хјуз 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 

   
10. ДЕВОЈЧИЦА КОЈА СЕ ИГРАЛА ВАТРОМ 

Стиг Лашон 
Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
1. Mitrović Andrej: KULTURA I ISTORIJA / Beograd: Arhipelag, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/kultura-i-istorija/ 
 
Knjiga Kultura i istorija je rasprava o odnosu kulture i istorije, o istorijskoj dimenziji književnih, 
filmskih i likovnih dela, kao i o istorijskom pamćenju koje je nezamislivo bez dela kulture. 
Ova knjiga sažima jednu liniju u istraživanjima vodećeg živog srpskog istoričara. 
Poznat kao istoričar vremena netrpeljivih, Andrej Mitrović je dao izuzetan doprinos razumevanju 
odnosa između kulture i istorije, umetnosti i ideologije, angažovanog i lepog, istorije i 
svakodnevice, istorijske stvarnosti i istorijskih predstava. 
U knjizi Kultura i istorija Mitrović piše o istorijskim osnovama Andrićeve proze, o istoričnom 
u Embahadama Crnjanskog ili u Krležinim Zastavama, u dramama Dušana Kovačevića ili u prozi 
Ljubomira Simovića, o istorijskim temama u Bertolučijevim filmovima ili u likovnim delima 
Delakroe, Berninija i Kanove, sve do slike istorijske stvarnosti u u delu Slobodana Jovanovića. 
 
 
 
2. Moravčević Nikola: VITEZ U DOBA ZLA: Despot Stefan Visoki / Beograd: 
Arhipelag, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/vitez-u-doba-zla/ 
 
Istorijski roman o despotu Stefanu Lazareviću. 
Uzbudljiva priča o Srbiji XV veka data kroz povest o intimnoj i državničkoj drami despota Stefana 
koji obnavlja Srbiju posle kosovskog poraza postajući prvi srpski vladar koji Srbiju povezuje sa 
Evropom. 
Priča o vitezu i diplomati, o jednoj od najzanimljivijih ličnosti srednjovekovne srpske istorije, o 
pesniku koji bira Beograd za svoju prestonicu, kao i o tajanstvenom redu Zmaja. 
Priča o srpskoj istoriju kakvu niste znali zasnovana na obimnim istraživanjima građe i na snažnom 
umeću istorijske rekonstrukcije Nikole Moravčevića, pisca romana Albion, Albion. 
Roman koji je za kratko vreme doživeo dva izdanja. 
 
 
 
3. Moravčević Nikola: POSLEDNJI DESPOT: Srpska despotovina pod Đurđem 
Brankovićem / Beograd: Arhipelag, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/poslednji-despot/ 
 
Nastavak romana Vitez u doba zla. 
Istorijski roman o despotu Đurđu Brankoviću i o Srbiji XV veka. 
Smeštajući svog junaka u istorijske okolnosti koje obeležavaju Srbiju i Evropu toga vremena, 
Moravčević sigurno vodi uzbudljivu priču punu ratova i diplomatskih događaja, uspona i padova, 
osvajanja i odbrana srednjovekovnih gradova, viteštva i zločina, dramatičnih događaja i sudbinskih 
udesa, čudesnih preokreta i primera ljudske dobrote. 
Roman o istorijskoj ličnosti i njegovoj ličnoj i državničkoj drami. 
Odnos sa despotom Stefanom Lazarevićem, odnos sa Turskom i Ugarskom, podizanje Smedereva, 
diplomatsko umeće despota Đurđa, samo su netke od velikih tema koje pokreće ovaj istorijski 

http://www.arhipelag.rs/knjige/kultura-i-istorija/
http://www.arhipelag.rs/knjige/vitez-u-doba-zla/
http://www.arhipelag.rs/knjige/poslednji-despot/


roman. 
Kroz sve to pisac provlači jednu snažnu ljubavnu priču dvoje običnih ljudi koje od graditelja 
Smedereva, preko godina turskog ropstva, dospevaju najzad u Dubrovnik. 
 
 
 
4. Pištalo Vladimir: VENECIJA: bildungsroman / Zrenjanin: Agora, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=455:venecijavpistalo&catid=58:oda
brana-dela-vladimira-pistala&Itemid=152 
 
''STVARNOST OSTAJE RUŽNO PAČE, AKO JE PAŽNJA NE PRETVORI U LABUDA'' 
 
Vladimir Pištalo jeste danas jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, a njegova dela, pre 
svega romani Tesla, portret među maskama i Milenijum u Beogradu, prevode se, ili su već 
prevedena, na desetak svetskih jezika. 
Njegov novi roman, Venecija, sasvim na vrednosnom i smisaonom tragu ovih već kanonskih knjiga 
srpske književnosti, otvara nam i neke nove horizonte. Venecija je jedan od najneobičnijih romana 
naše književnosti upravo zbog svoje komunikacione platforme. Pisana u tananom procepu između 
bildugsromana i knjige metamorfoza, ona iznosi pred čitaoca jednu duboko ličnu priču 
intelektualnog odrastanja i poetskih metamorfoza. 
Pištalov novi roman pokazuje onu brodelovsku ljubav za Mediteran. Kroz knjigu o promeni, knjigu 
o obrtanju svih značenja u karnevalu, autor posmatra Veneciju na ozarenim licima ljudi iz celog 
sveta. 
Pisana između načela da je ''ceo svet zaključan , a ključevi se ne vide'' i da je ''metafora alatka 
stvaranja koju je Bog zaboravio u svetu'', Venecija predstavlja drugi svet u ovom svetu, u 
remboovskoj ''nenastanjivoj strani vazduha''. Ona je metafora duhovne potrage, naš Roman o 
Čarnojevicu za dvadeset i prvi vek, omaž Felinijevim svetim ludama, omaž Kazanovi, koji je trčao 
maraton kroz tela žena. Poput himere samog grada i roman Venecija je začudna sinkretistička 
mešavina, književni odgovor na postojanje ove ''plutajuće bajke''. 
Pred nama je, dakle, duboko najličnija knjiga najpoetičnijeg srpskog pisca. 
 
 
 
5. DVADESET JEDAN ZA DVADESET JEDAN: antologija srpske priče s 
početka 21. veka / Zrenjanin: Agora, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=461:pavkovicantologija21&catid=2
8:pogled-preko-svega&Itemid=117 
 
Pred nama je Antologija srpske priče s početka 21. veka, Vase Pavkovića, pod nazivom 21 za 21. 
Vasa Pavković jeste jedan od najprisutnijih i najobaveštenijih srpskih kritičara u poslednje tri 
decenije, a sama knjiga osmišljena je tako da domaćim i stranim čitaocima ukazuje na 
najzanimljivije pripovedačke glasove sa početka 21. veka. 
Izbor otvaraju pripovedači sada već starijih generacija: Mirjana Pavlović, Radovan Beli Marković i 
Slobodan Tišma odnosno Milica Mićić Dimovska i David Albahari. Za njima idu priče najvažnijih 
pripovedača iz generacije 80-ih, koji su još uvek aktivni, kao što su: S. Basara, S. Marković, 
Ljubica Arsić, Gordana Ćirjanić, F. Petrinović, Đ. Pisarev, Ivana Dimić i Jelena Lengold. Iz 
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naredne generacije, koja se nadovezala na postmoderniste u knjizi su antologijske priče G. 
Petrovića, Z. Ćirića, Laure Barne, A. Gatalice, Đ. Jakova, Divne Vuksanović i A. Bjelogrlića. 
Antologija se završava izabranim pričama M. Spasojevića i B. Adaševića. Na kraju knjige su i 
precizne beleške o izabranim pripovedačima što daje jednu visokokvalitetnu informaciju o 
kontekstu iz kojeg nastaje uvid koga ova knjiga nudi. 
 
 
 
6. Matijević Vladan: VRLO MALO SVETLOSTI: roman-omnibus / Zrenjanin: 
Agora, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=419:vladan-
matijevi-vrlo-malo-svetlosti-roman&catid=27:kalendar&Itemid=116 
 
ROMAN O PRIHVATANJU I NEPRIHVATANJU, SUROVO I DUHOVITO 
 
Novi roman Vladana Matijevića, Vrlo malo svetlosti, surov i duhovit u isto vreme, sastoji se iz tri 
priče koje prate živote i snove naoko različitih likova - američke istoričarke umetnosti Hilari, bivšeg 
ministra u Vladi pre političkih promena u Beogradu Milutina Čabrinovića zvanog Antracit i 
apsolventa filozofije Djordja Istine - do juče uspešnih, a sada poraženih ljudi. Ono što ih spaja jesu 
snovi, ali i činjenica da svi oni žive u svetu u kome su poremećene vrednosti i u kojem ne mogu da 
se prilagode, niti da opstanu. Njihova bekstva su možda očekivana - beže u maštu i u snove, ali ovi 
se pretvaraju u noćne more, u veća ili manja ludila. 
Kroz životne angažmane ovih junaka, neprilagođenih i, na koncu, poraženih, isplivava suptilna 
analiza kraja 20. veka, moderne umetnosti, političkih procesa, religije, sveta beznađa, sveta u kojem 
je novac biva presudnom merom stvari. 
”Ovim (odličnim!) romanom, Matijević značajno preinačava svoj ugled ”ironičnog poete”: iako su 
njegovi junaci klovnovski bizarni, njihove (i ničije) patnje nisu trivijalne.” 
 
Vesna Trijić, Blic 
 
 
”Dosledan poetici svojih dosadašnjih dela, Matijević je napisao roman u kojem je izuzetno uspešno 
spojio grotesku, crni humor, onirizam i suptilan društveni aktivizam u literarnu celinu koja je vrlo 
snažna i zaista univerzalna metafora početka veka u kojem živimo, kako u Srbiji, tako i globalno.” 
 
Mladen Vesković, Politika 
 
 
”Izlazeći iz registra unisonosti i izvesne izražajne monotonije, najnoviji roman Vladana Matijevića 
uspeva, upravo zahvaljujući svojim stilskim i kompozicionim višeglasjem da dohvati priželjkivani 
prostor dvosmislenosti (ili možda trosmislenosti). U tom podsticajnom prostoru ironija više ne 
odzvanja samo kao prepoznatljiva energija (samo)izrugivanja, nego i kao sugestivni eho što se 
nepogrešivo vraća samom piscu, odnosno čitaocu, podsećajući ga na to da umeće pripovedanja 
može da umakne populističko-komercijalnim prohtevima, a da pri tome ne zabasa u hermetičnost i 
nezanimljivost. Stoga i neće biti netačno ako se kaže da je Vrlo malo svetlosti dosad najzreliji i po 
svoj prilici najuspeliji roman Vladana Matijevića.” 
 
Tihomir Brajović, NIN 
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”To što je u naslovu, ipak, vrlo malo svetlosti a ne vrlo mnogo mraka, budi nadu da ćemo se 
probuditi i spasiti svetlost u drugima i sebi. Posebnom spregom sadržine i forme, Matijevićev novi 
roman, baš kao i prethodni, krči nove staze srpske proze!” 
 
 
Danijela Kovačević-Mikić, Zlatna greda 
 
 
”Roman Vrlo malo svetlosti će biti verovatno dalek onima koji književnost posmatraju kao 
nastavak televizije drugim sredstvima, ali će biti lep čitalački događaj za one malobrojne, hrabre 
čitaoce, koji se ne boje mraka, ni onoga što on skriva.” 
 
 
Slobodan Vladušić, Večernje novosti 
 
 
”Ova knjiga predstavlja odlično koncipiran i izveden roman, eminentno modernog senzibiliteta. 
Njegov temeljni pesimizam autor veoma uverljivo izlaže, provocirajući time čitaoca na aktivan 
pristup, analizu i određivanje prema tako zasnovanom pripovednom postojanju. Mislim da je 
upravo ta snaga provokativnosti najznačajniji kvalitet ovog romana, kojim nas Vladan Matijević 
podseća na to da književnost i te kako ima načina da ostane relevantna i važna za savremenog 
čitaoca.” 
 
 
Ivan Radosavljević, Polja 
 
 
”Knjiga o porazu V. Matijevića pretura po našim izgužvanim i neupotrebljivim biografijama, kao 
po lanjskim snegovima stoleća koje je deponiju i inače uzvisilo do stepena ikonostasa 
neprikosnovene banalnosti. Surovost materijalne rasvete čitav naš ututkani fasaderski svet laži 
zaista čini krivim, takoreći zločinačkim. Predumišljaj nije uvek stvar dogovora” 
 
 
Draško Ređep, Večernje novosti 
 
 
Nije uobičajeno u zemlji Serbiji, ali moram da kažem iskreno: to je za mene najbolji srpski roman u 
2010. godini – kao beskompromisno oštra slika opšte apokalipse. Tri antiheroja Matijevićeve 
povesti ispovestima upečatljivo predočavaju posrnuli svet na samoj ivici mraka – i otud svetlo u 
naslovu. 
 
Vasa Pavković 
 
 
Nagrade: ”Meša Selimović”, ”Borisav Stanković”, ”Isidora Sekulić” 
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7. Matijević Vladan: PRILIČNO MRTVI: priče / Zrenjanin: Agora, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=457:matijevicprilicnomrtvi&catid=2
7:kalendar&Itemid=116 
 
DNO IZNAD BEZDNA 
 
Matijević je pisac nesumnjivo autentičnog i prepoznatljivog glasa, i tvorac jednog osobenog 
ispripovijedanog svijeta kakav smo slabo poznavali i do sada ga malo u srpskoj prozi imali. Taj 
svijet je prepoznatljiv kao naš, onaj u kojem i sa kojim živimo, ali istovremeno toliko stran, začudan 
i zastrašujući; bolno uvjerljiv, a nevjerovatan; svijet sa razmeđa dvaju milenijuma, s kraja jednog 
paklenog stoljeća; svijet domaći, ali i internacionalni; svijet čije je zlo univerzalno. Taj svijet je više 
obilježen vremenom nego mjestom. 
Izborom književnih junaka, njihovim otvaranjem i otkrivanjem iznutra, izuzetnom sposobnošću 
uživljavanja u najrazličitije likove i sudbine, lijepim jezičkim osjećanjem, orijentacijom na tuđ glas 
i govor, dvoglasnom rječju, a naročito dočaranim ispripovijedanim svijetom i sklonošću ka 
mračnim i razornim stranama ljudske prirode, Matijevićeva knjiga izaziva pravi estetski šok ne 
dopuštajući čitaocu da se tako lako oslobodi njenog duboko pesimističkog i ubjedljivog doživljaja 
svijeta. 
Matijević se okrenuo onima od kojih je svak okrenuo glavu, uživio se u duše onih kojima je duša 
krvavo iskidana i u koje niko ne želi da se uživi, progovorio iz njihove perspektive i njihovim 
jezikom, otvorio ustave njihove jeze i njihovih strahova, zavirio u njihovu ćutnju i u njihov 
unutarnji mrak. I u tome se pokazao majstor. 
 
Jovan Delić, Sveske Zadužbine Ive Andrića 
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