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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Босни и Херцеговини, Грујице Спасојевића, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Босни и Херцеговини, Нинослава Стојадиновића, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Азербејџан на нерезиденцијалној основи са седиштем у Анкари, Владимира 
Ћургуза, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Азербејџан, Зорана Вајовића, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Народној Демократској Републици Алжир, Владимира Кохута, Службени гласник Републике 
Србије бр. 32/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Народној Демократској Републици Алжир, Мирослава Шестовића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 32/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Словачкој  Републици, Данка Прокића, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Словачкој Републици, Радмиле Хрустановић, Службени гласник Републике Србије  
бр. 32/2011 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Италији, Сандре Рашковић-Ивић, Службени гласник Републике Србије  
бр. 35/2011 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Италији, Ане Хрустановић, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2011 
 
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије коју представља Министарство 
одбране и Групе националних директора НАТО за кодификацију-Савезнички одбор 135 
(АС/135) о усвајању НАТО кодификационог система, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2011 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о 
полицијској сарадњи у борби против криминала, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2011 
 
 



Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Међународног кривичног суда о 
извршењу казни Међународног кривичног суда, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2011 
 
Закон о адвокатури, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2011 
 
Закон о јавном правобранилаштву, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2011 
 
Закон о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, Службени гласник 
Републике Србије бр. 31/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о личној карти, Службени гласник Републике Србије 
бр. 36/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, Службени гласник Републике 
Србије бр. 36/2011 
 
Уредба о синдикалном организовању професионалних припадника Војске Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 29/2011 
 
Пословник о раду Повереника за заштиту равноправности, Службени гласник Републике Србије 
бр. 34/2011 
 
Одлука Уставног суда којом се утврује да одредбе члана 84. Закона о избору народних посланика, 
(Службени гласник РС, бр. 35/2000, 69/02, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05 и 101/05) нису у сагласности 
са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2011 
 
Одлука о броју државних службеника и намештеника у кабинетима министара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 32/2011 
 
Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације, Службени гласник Републике 
Србије бр. 32/2011 
 
Одлука о измени Пословника Високог савета судства, Службени гласник Републике Србије  
бр. 33/2011 
 
Одлука о оснивању Центра за азил, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2011 
 
Правилник о Сталном избраном суду (арбитража) при Привредној комори Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 28/2011 
 
Правилник о измени Правилника о правосудној стражи, Службени гласник Републике Србије  
бр. 33/2011 
 
Правилник за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 
оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог 
савета судства о престанку судијске дужности, Службени гласник Републике Србије  
бр. 35/2011 
 



Правилник о поступку преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца и примени 
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности, Службени гласник 
Републике Србије бр. 36/2011 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Диселдорфу, Савезна Република 
Немачка, Влада Љубојевића, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2011 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Диселдорфу, Савезна Република 
Немачка, Небојше Кошутића, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Извештај о раду заштитника грађана за 2010. годину, Службени лист града Београда  
бр. 12/2011 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о 
узајамном подстицању и заштити улагања, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 3/2011 
 
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији ЕПС електронска бројила између Републике Србије и 
Европске инвестиционе банке, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 3/2011 
 
Закон о потврђивању Финансијског уговора Коридор 10 Аутопут (Е-80) Фаза 1 између 
Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2011 
 
Закон о тржишту капитала, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању, Службени гласник Републике 
Србије бр. 31/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, Службени гласник Републике 
Србије бр. 31/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу, Службени гласник Републике 
Србије бр. 31/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о висини стопе затезне камате, Службени гласник Републике 
Србије бр. 31/2011 
 
 
 
 
 



Закон о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским 
плановима, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о платном промету, Службени гласник Републике 
Србије бр. 31/2011 
 
Закон о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају, Службени гласник 
Републике Србије бр. 31/2011 
 
Закон о привредним друштвима, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
Закон о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава, Службени 
гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
Закон о заштити корисника финансијских услуга, Службени гласник Републике Србије  
бр. 36/2011 
 
Закон о контроли предмета од драгоцених метала, Службени гласник Републике Србије  
бр. 36/2011 
 
Закон о изменама Закона о дувану, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
Уредба о условима и начину подстицања производње, продаје и спровођења субвенционисане 
куповине аутобуса произведених у Републици Србији у 2011. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 28/2011 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Недеља Црвеног крста“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 28/2011 
 
Уредба о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање 
дела каматне стопе у 2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2011 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о оснивању Сталне канцеларије Владе за економски 
развој у Крагујевцу, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2011 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о оснивању Сталне канцеларије Владе за економски 
развој у Бору, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2011 
 
Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање, Службени гласник Републике 
Србије бр. 35/2011 
 
Уредба о утврђивању приоритетних туристичких дестинација, зона, локација и категорија 
објеката у местима за одмор и туристичким местима у приоритетним туристичким 
дестинацијама, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2011 
 
Уредба о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану 
социјалну помоћ, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
 
 
 



Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“, 
Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
Уредба о утврђивању Програма извођења геолошких истражних радова за 2011. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
Одлука о издавању некаматозне и непреносиве обвезнице на позив ради одржавања 
вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне банке за обнову и развој, 
Службени гласник Републике Србије бр. 28/2011 
 
Одлука о учешћу Републике Србије у општем повећању капитала Европске банке за обнову и 
развој по основу резолуција Одбора гувернера Европске банке за обнову и развој бр. 126 и 
128, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2011 
 
Одлука о оснивању Факултета за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу, 
Службени гласник Републике Србије бр. 29/2011 
 
Одлука о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 1, 2, 5, 10 и 20 динара, 
Службени гласник Републике Србије бр. 29/2011 
 
Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2, 5, 10 и 20 динара, Службени 
гласник Републике Србије бр. 29/2011 
 
Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за период 1.1-31.12.2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2011 
 
Одлука о дефинисању међусобних обавеза Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 
д.о.о. и Дирекције цивилног ваздухопловства Републике Србије по основу учешћа у 
расподели прихода од терминалних накнада, Службени гласник Републике Србије  
бр. 32/2011 
 
Одлука о Завршном рачуну средстава Националне службе за запошљавање за период од 1. 
јануара до 31. децембра 2010. године, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Фонда за подстицање развоја пољопривредне 
производње у Републици, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2011 
 
Одлука о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система, Службени гласник 
Републике Србије бр. 34/2011 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање активности у 
отклањању последица насталих активирањем клизишта и од поплава на територији 
Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2011 
 
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за транспорт, складиштење, 
дистрибуцију и трговину природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2011 
 
Одлука о изменама и допунама 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. 35/2011 
 
 



Правилник о садржини овлашћења за превоз животиња, као и о елементима за одређивање 
дужег и краћег превоза животиња, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2011 
 
Правилник о допуни Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава 
за заштиту биља у храни и храни за животиње  за коју се утврђују максимално дозвољене 
количине остатака средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије  
бр. 28/2011 
 
Правилник о изменама Правилника о начину наплате и роковима плаћања средстава која се 
усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације, Службени гласник 
Републике Србије бр. 28/2011 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет 
опорезује по посебној стопи ПДВ, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2011 
 
Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског 
порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и 
уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене 
контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице, Службени 
гласник Републике Србије бр. 31/2011 
 
Правилник о измени Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из 
средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 
31/2011 
 
Правилник о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег 
програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског 
фонда за шуме аутономне покрајине, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Правилник о евиденцији удружења и савеза удружења за заштиту потрошача, Службени 
гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Правилник о минималним техничким условима за трговину на откупним местима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Правилник о изменама Правилника о фитосанитарној контроли биља, биљних производа и 
прописаних објеката у међународном промету, Службени гласник Републике Србије  
бр. 32/2011 
 
Правилник 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. 32/2011 
 
Правилник о условима за издавање, измену, суспензију или стављање ван снаге потврде о 
оспособљености за обављање јавног авио-превоза балоном, Службени гласник Републике 
Србије бр. 32/2011 
 
 
 
 
 



Правилник о дозволама за одржавање балона и ваздушних бродова, Службени гласник Републике 
Србије бр. 32/2011 
 
Правилник о потврдама о обучености ваздухопловног мереоролошког особља и центрима за 
обуку, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Правилник о условима и начину издавања и важења сертификата за пружање услуга у ваздушном 
саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Правилник о садржини и начину вођења Катастра водних објеката, Службени гласник Републике 
Србије бр. 34/2011 
 
Правилник о начину подстицања производње, продаје и спровођења субвенционисане куповине 
аутобуса произведених у Републици Србији у 2011. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 36/2011 
 
Правилник о допуни Правилника о 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 2011. години, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
Правилник о садржини средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина, 
Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
Правилник о издавању картографских публикација, Службени гласник Републике Србије  
бр. 36/2011 
 
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање, Службени гласник Републике 
Србије бр. 30/2011 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска уредба о измени и допуни Покрајинске уредбе о задужењу Аутономне Покрајине 
Војводине (прихватање обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Правилник о измени Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и 
постављених лица у органима града Београда и Градском јавном правобранилаштву, Службени 
лист града Београда бр. 12/2011 
 
Правилник о измени Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и 
постављених лица у органима града Београда и Градском јавном правобранилаштву, 
Службени лист града Београда бр. 14/2011 
 
 
 



Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање 
трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације, Службени лист града 
Београда бр. 14/2011 
 
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике града Београда за 2011. годину, 
Службени лист града Београда бр. 14/2011 
 
Решење о висини премије за млеко у 2011. години, Службени лист града Београда  
бр. 14/2011 
 
Решење о висини премије за набавку и одгој првотелки у 2011. години, Службени лист града 
Београда бр. 14/2011 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о подстицању запошљавања, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Уредба о измени Уредбе о подстицању запошљавања, Службени гласник Републике Србије 
бр. 34/2011 
 
Наредба о одређивању граница зараженог и угроженог подручја штетним организмом 
Ralstonia solanacearum (Smith) yabuuchi et al. и мерама које се предузимају у случају његове 
појаве, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2011 
 
Одлука о утврђивању стандарда за акредитацију здравствених установа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 28/2011 
 
Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредба члана 94. став 3. Колективног уговора 
Градског саобраћајног предузећа „Београд“, број 9200 од 22. октобра 2009. године није у 
сагласности са Уставом и законом, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организација, а за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 30/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 33/2011 
 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 34/2011 
 
Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредбе члана 43. став 8. и чл. 47. и 48. Статута 
Лекарске коморе Србије (Службени гласник РС, бр. 111/06, 68/08 и 14/10) нису у сагласности 
са Уставом и законом, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
 
 



Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама, Службени гласник Републике Србије  
бр. 31/2011 
 
Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начину 
обележавања тог простора, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2011 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за 
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов 
рад за 2011. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2011 
 
Правилник о провери квалитета стручног рада здравствених установа, приватне праксе, 
здравствених радника и здравствених сарадника, Службени гласник Републике Србије  
бр. 35/2011 
 
Правилник о стандардима за примену појединих цитостатика и одређених специјалних 
лекова за лечење малигних обољења осигураних лица Републичког завода за здравстено 
осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2011 
 
Листа супстанци које изазивају забринутост, Службени гласник Републике Србије  
бр. 31/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Решење о измени Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда, Службени 
лист града Београда бр. 13/2011 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија 
који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за 
школску 2011/2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских 
студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република 
за школску 2011/2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних 
студија који се финансирају из буџета за високе школе струковних студија чији је оснивач 
Република за школску 2011/2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у 
дому ученика и студентском центру, Службени гласник Републике Србије бр. 29/2011 
 
 
 
 



Правилник о утврђивању Програма за допунско обучавање и оспособљавање професионално 
изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења, 
Службени гласник Републике Србије бр. 31/2011 
 
Одлука о допуни Одлуке о проглашењу 2011. годином „Доситеј - година знања“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 28/2011 
 
Одлука о образовању Радне групе за спровођење Стратегије каријерног вођења и саветовања 
у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2011 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, 
академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новон Саду у школској 2011/2012. 
години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2011 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних 
студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине у високим школама 
струковних студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у школској 2011/2012. 
години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2011 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских 
студијакоји се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у 
саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2011/2012. години, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 6/2011 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у марту 2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 28/2011 
 
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 2011. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 28/2011 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у априлу 2011. години, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2011 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ раста потрошачких цена у априлу 2011. године, Службени лист града Београда  
бр. 14/2011 
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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 
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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. ЗБИРКА расправа од Д. Аранђеловића, професора универзитета, Београд, 1926. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
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1. 

МОЈ РАТ ПРОТИВ РАТА: римски 
дневник југословенског амбасадора 
током рата за Косово 
Лекић Миодраг 
Београд: Службени гласник, 2007. 

 
 

+ 

 
 

    
 
2. 

ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ 
Лешић Зденко 
Београд: Службени гласник, 2010. 

 
+ 

 

    
 
3. 

О ГОВОРУ ТЕЛА 
Клајст Хајнрих фон 
Београд: Службени гласник, 2009. 

 
+ 

 
 

    
4. КАКО РЕЧИ МЕЊАЈУ ЗНАЧЕЊЕ 

Меје Антоан 
Београд: Службени гласник, 2009. 

 
+ 

 

    
 
5. 

О УЖИВАЊУ У МРЖЊИ: изабрани 
есеји 
Хазлит Вилијам 
Београд: Службени гласник, 2009. 

 
 

+ 

 

    
 
6. 

ПИШЧЕВИ ЗАПИСИ: 1993-1999. 
Ћосић Добрица 
Београд: Службени гласник, 2008. 

 
+ 

 

    
 
7. 

ВРЕМЕ ЗМИЈА: пишчеви записи  
1999-2000: мали светски рат против 
Србије 
Ћосић Добрица 
Београд: Службени гласник, 2008. 

 
 

+ 

 

    
 
8. 

РЕЧНИК ЗАЉУБЉЕНИКА У ГРЧКУ 
Лакаријер Жак 
Београд: Службени гласник, 2009. 

 
+ 

 

    
9. ПРВИ СРПСКИ БУКВАР ИНОКА 

САВЕ: 
Венеција 1597. 
Београд: Службени гласник; Завод за 
уџбенике, 2009. 

 
+ 

 

    
10. БИБЛИОТЕКА КАО ОГЛЕДАЛО 

ВАСЕЉЕНЕ: огледи из савремене руске 
науке о библиотекарству 
Београд: Службени гласник, 2009. 

 
+ 
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11. 
ОНО ШТО ОДУВЕК ЖЕЛИШ 
Ћирјанић Гордана 
Београд: Народна књига-Алфа, 2010. 

  
 +  

    
 
12. 

РЕЧНИК ЈУНГОВИХ ПОЈМОВА И 
СИМБОЛА 
Требјешанин Жарко 

  
+ 

 

 Београд: Plato Books, 2008. 
    
 
13. 

МАСЛИНА И ШТА С ЊОМ: 
о споразумевању и понашању 

  

 
+ 

Нуша Кнежевич  Ана 
Београд: Plato Books, 2007. 

 

    
 
14.  

КАРАОКЕ КАПИТАЛИЗАМ: менаџмент 
за човечанство 

 

Нордстром Кјел А. 
Београд: Plato Books, 2006. 

+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  АПРИЛ – МАЈ 2011. ГОДИНЕ 

 
 

  
1. БИЛО ЈЕДНОМ НА ДОРЋОЛУ 

Живковић Синиша 
Београд: Лагуна, 2009. 

 

   
2. КРАДЉИВАЦ МАПА 

Лаго Едвардо 
Београд: Дерета, 2010. 

 

   
3. МАМА ЛЕОНЕ 

Јерговић Миљенко 
Београд: Ренде, 2010. 

 

   
4. НИСИ ОНАЈ КОГА ЖЕЛИМ 

Потер Александра 
Београд: Алнари, 2010. 

 

   
5. АУТОБИОГРАФИЈА МОЈЕ МАЈКЕ 

Кинкејд Џамејка 
Зрењанин: Агора, 2010. 

 

   
6. БАЛАДА О БОХОРЕТИ 

Куић Гордана 
Београд: Народна књига-Алфа, 2007. 

 

   
7. АВГАНИСТАНАЦ 

Фордсајт Фредерик 
Београд: Evro-Giunti, 2008. 

 

   
8. ФРОСТОВ БОЖИЋ 

Вингфилд Родни Дејвид 
Београд: Evro-Giunti, 2010. 

 

   
9. ЛЕПЕ СТВАРИ 

Стил Данијела 
Београд: Evro-Giunti, 2010. 

 

   
10. ДАН ПО ДАН 

Стил Данијела 
Београд: Evro-Giunti, 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREPORUČUJEMO 

 
 
1. Stojanović Dubravka : KALDRMA I ASFALT : urbanizacija i evropeizacija Beograda 
1890-1914 / Beograd : Udruženje za društvenu istoriju, 2009. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/121478_Kaldrma+i+asfalt_ISBN:978-86-
83227-25-9 
 
Dubina podela i snaga političkih strasti mučila je i stanovnike Beograda u vremenu kojim se bavi 
ova knjiga. U poglavljima u prvom delu knjige, pod nazivom „Grad“ pokazano je da je takva 
situacija često kočila donošenje odluka koje su bile od vitalnog značaja za grad. Te šizme između 
političkih stranaka, između bivše i sadašnje vlasti, između beogradske i državne vlasti, dovodile su, 
kao što je pokazano, do toga da su i u prošlosti sva pitanja stalno ostajala otvorena. Čak i u 
slučajevima u kojima bi se donelo neko rešenje, brzo se pokazalo da ono ni iz daleka nije bilo 
shvatano kao konačno i neopozivo. Odluke su se retroaktivno poništavale, a ceo proces odlučivanja 
vraćao na početak. Svaka nova vlast poništavala je rezultate one prethodne, uključujući tu i stručne 
analize koje su izradili eksperti koje je angažovala prethodna vlast. To je dovodilo do toga da se 
problemi nisu rešavali, već da su se u svakoj novoj prilici dodatno komplikovali, sve dok sukobi u 
okviru uske prestoničke elite ne bi postali toliko užareni da se više nijedan problem nije mogao 
rešiti. To je proizvodilo višegodišnje blokade u radu institucija, koje, zavađene, nisu bile 
funkcionalne. Javni interes gubio se u zađevicama i prepirkama, a unutrašnji sukobi bili su preči od 
opšteg dobra. 
 
 
2. Bžežinski Zbignjev : VELIKA ŠAHOVSKA TABLA / Podgorica : CID I ROMANOV, 
2001. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.delfi.rs/ka1un3343/delfi_knjige_velika_sahovska_tabla.html 
  
Geopolitičku dimenziju "novog strateškog koncepta" Severnoatlantskog pakta razradio je Zbignjev 
Bžežinski. U nizu govora i članaka i, naročito, u knjizi "Velika šahovska tabla: američki primat i 
njegovi geopolitički ciljevi", objavljenoj 1997. godine, on je evoluirao od doktrine ljudskih prava 
koju je zagovarao krajem sedamdesetih godina kada se nalazio na mestu savetnika za nacionalnu 
bezbednost predsednika Kartera, ka klasičnoj realpolitici. Prilikom promocije svoje knjige u Parizu, 
on je ovaj prividni paradoks lakonski protumačio rečima: "Ja sam razradio doktrinu kao najbolji 
način da se destabilizuje Sovjetski Savez. I to je uspelo." Njegovi kritičari dodaju da Bžežinski u to 
vreme nije bio angažovan samo na ideološkom frontu borbe protiv SSSR već i u praktičnoj politici 
koja je za cilj imala da diskredituje i destabilizuje Sovjetski Savez. U intervjuu francuskom 
nedeljniku Le Nouvel Observateur to je potvrdio i sam Bžežinski izjavom da su SAD podrškom 
mudžahedinima spretno gurale Moskvu u vojnu avanturu u Avganistanu koja će odvesti Sovjetski 
Savez na put bez povratka: "Mi nismo gurali Ruse da intervenišu, ali smo svesno povećavali 
mogućnost da oni to učine. Ta tajna operacija bila je odlična ideja. Njen cilj je bio da se Rusi 
navedu u avganistansku zamku." Nije isključeno da je u sličnu zamku upala i postdejtonska 
Jugoslavija na Kosovu. 
 
 
 
 
 

http://www.delfi.rs/ka1fi5di2255/delfi_knjige_autor_zbignjev_bzezinski.html
http://www.delfi.rs/ka1fi5di2255/delfi_knjige_autor_zbignjev_bzezinski.html


3. Jovanović-Stojimirović Milan : SILUETE STAROG BEOGRADA / Beograd : 
Prosveta, 2008. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/121637_Siluete+starog+Beograda_ISBN:978-86-07-01807-9 
 
Beograd je možda imao veće novinare, ali nije imao takvog pronicljivog hroničara i darovitijeg 
biografa od Milana Jovanovića Stojimirovića (1898–1966), čije Siluete starog Beograda počinju 
treći čitalačko-bibliotečki život u divot opremi beogradske “Prosvete”. Stojimirović se tek u zrelim 
godinama, ofijukan sudbinom otpadnika, građanskog žurnaliste, dvorskog čoveka, intimusa Milana 
Stojadinovića (1888–1962), rešio da sistematizuje svoje slike prestonice, poglavito iz teške nužde 
da bi preživeo, ali iz potrebe da pobegne iz tame velikog stradanja kada je Ozninim islednicima 
ispričao gotovo sve tajne Kraljevine Jugoslavije i njene političke elite. Slomljen, ali još očuvanog 
spisateljskog habitusa, počeo je, posle 1960, da objavljuje fino ispisane minijature u listu 
intrigantnog naslova – “300 čuda”. Prećutno je postao veoma čitan, ali daleko od etabliranog statusa 
u predratnoj Jugoslaviji. Bio je ispisan iz istorije, ali ne i otpisan, od zaborava su ga čuvali tekstovi 
koje je pisao u maniru dobre stare beogradske škole. 
 
 
4. Sioran Emil : PAD U VREME / Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 
2008. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.delfi.rs/ka1un7381/delfi_knjige_pad_u_vreme.html 
 
Najpre zapažamo anomaliju sirove činjenice da postojimo, a tek posle onu naše specifične situacije: 
čuđenje da jesmo prethodi čuđenju da jesmo čovek. Neobičan karakter našeg stanja trebalo bi, 
međutim, da predstavlja glavnu osnovu naše zbunjenosti: manje je prirodno biti čovek nego 
jednostavno biti. Mi ovo instinktivno osećamo; odatle milina svaki put kad se okrenemo od samih 
sebe da bismo se poistovetili sa blaženim snom predmeta. Mi smo stvarno mi sami tek onda kad se, 
uspravni pred sobom ne podudaramo ni sa čim, čak ni sa sopstvenom posebnošću. Prokletstvo koje 
nas iznuruje tištalo je već našeg praroditelja, mnogo pre nego što se okrenuo drvetu saznanja. 
Nezadovoljan sobom, bio je još nezadovoljniji Bogom kojem je zavideo a da toga nije bio svestan; 
postaće to zahvaljujući dobrim uslugama kušača, pre pomoćnika nego vinovnika svoje propasti. Pre 
toga je živeo u predosećanju znanja, u nauci koja je bila sama sebi nepoznata, u lažnoj nevinosti, 
pogodnoj za nastajanje ljubomore, poroka što se rađa iz opštenja sa nekim srećnijim od nas; a naš 
predak se družio sa Bogom, vrebao ga je i od njega bio vreban. 
 
 
5. VREME KISEONIKA : najnovija drama / Beograd : Zepter Book World, 2007. 
 
Preuzeto sa sajta : http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/118541_Vreme+kiseonika_ISBN:978-86-
7494-103-4
 
U bibilioteci Ogledalo, posle antologija britanske, kanadske, američke i ruske savremene drame 
pojavljuje se izbor drama autora mlađe generacije ruskih dramskih pisaca kao npr. Ivana Viripajeva, 
koji se, vođeni dubljim misaonim tokovima, vraćaju velikim temama ruske književnosti–temama 
istine, pravde, dobrote, Boga... ali na žestok, direktan i neočekivan način koja zavređuje pažnju. 
Među autorima prikazanim u ovoj antologiji su i Ksenija Dragunska, Vladimir i Oleg Presnjakov i 
Konstantin Kostjenko, predgovor je napisao Jovan Ćirilov, a pogovor Boško Milin. 
 
 
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/118541_Vreme+kiseonika_ISBN:978-86-7494-103-4
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/118541_Vreme+kiseonika_ISBN:978-86-7494-103-4


Preuzeto sa sajta : 
http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:231703-Prevod-kao-atletska-disciplina 
 
VEČERNJE NOVOSTI: V. STRUGAR | 07. februar 2009. 
 
NAGRADA "Jovan Maksimović", koja se bijenalno dodeljuje samo za ruski jezik, preksinoć je 
uručena prevodiocu Novici Antiću za knjigu "Vreme kiseonika" (izdanje "Zepter Book World"). 
Laureat je već dobitnik najvišeg priznanja za prevodilaštvo "Miloš Đurić". Ipak, ova nagrada ga je 
posebno obradovala: 
- Žiri (Miodrag Sibinović, Duško Paunković i Mirjana Grbić) sastavljen je od naših vrhunskih 
prevodilaca slavista, pa mi je izuzetno drago što je reč o najužem krugu kolega - objašnjava 
dobitnik. 
Priznanje koje dodeljuje porodica Maksimović i Udruženje prevodilaca Srbije, Antiću je donelo 
"Vreme kiseonika", u kojem je napravio izbor iz najnovije ruske dramaturgije. Reč je o četiri autora 
(Ksenija Dragunska, Ivan Viripajev, braća Presnjakovi i Konstantin Kostjenko) i njihovih osam 
dela. 
- Pre ovoga, objavio sam antologiju za koju sam i dobio nagradu "Miloš Đurić", a nazvao sam je 
"Gvozdeni vek". Izabrao sam ovaj naslov jer oslikava jedno teško, sivo, "gvozdeno" vreme prelaska 
Rusije u novo društvo, sa svim svojim manama i vrlinama. Pravio sam paralelu sa čuvenim 
"zlatnim" i "srebrnim" vekom ruske literature. "Vreme kiseonika" nosi ovaj naslov ne samo što je u 
njemu drama "Kiseonik" Ivana Viripajeva, nego i zato što je napravljen pomak ka početku 21. veka. 
Najmlađi dramski pisci ponovo odlaze negde u nebo, u literarnom smislu. 
Antić ističe da se pomenuti autori vraćaju uzorima ruske avangarde prve polovine 20. stoleća, 
naravno, transponovane u novi literarni jezik i pokušavaju da naprave pomak od realizma - ali 
crpeći inspiraciju iz svakidašnjeg života. 
- U tom smislu ove drame jesu uzlet u oblake, kao što je i Majakovski nekad to učinio sa čuvenim 
"Oblakom u pantalonama". Stilski, one se znatno razlikuju od drama s kraja 20. veka. Iako su 
vremenski veoma blizu, deli ih tek nekoliko godina. Ali, u međuvremenu desio se prelom i prelaz u 
novi dramski izraz. 
U obrazloženju žirija kaže se, između ostalog, da je prevodilac u tekstu bio "kao muva u medu", 
prinuđen da se batrga između citiranja i podražavanja klasičnih autora: 
- Pišući ove drame, ruski pisci se oslanjaju, pre svega, na simbolistički period ruske avangarde i 
čitav korpus savremene, ne samo dramske književnosti. U tom smislu, one su pune 
postmodernističkih citata i predložaka. Naravno, nisu to samo bukvalna citiranja već samo polazne 
osnove za jedno originalno književno delo. Prinuđen sam bio da prilikom prevoda citata napravim 
svojevrsnu književnu ekskurziju, koja počinje Starim zavetom i završava se Leonidom Andrejevom. 
Zanimljivo je da se trenutno na beogradskim scenama igra pet ruskih komada u prevodu našeg 
sagovornika: u Ateljeu 212 ("Plastelin" i "Hitler i Hitler"), u JDP ("Pseći valcer" i "Kokoška"), u 
BDP ("Život br. 2"), a doskora je na repertoaru bio i "Kiseonik". Antić dodaje da voli pisce koji ga 
teraju da upražnjava "mentalnu gimnastiku", ali: 
- Ovo više nije mentalna gimnastika nego ozbiljna atletska disciplina! Većina dela u "Vremenu 
kiseonika" nisu drame u klasičnom smislu, u njima nema čak ni likova. Neke su pisane kao novele, 
neke kao filmska scenarija. U tom smislu, složenije ih je prevoditi. Jer ona osnovna nit dramske 
strukture, koja svakako postoji - da nje nema ne bi se, uostalom, ni izvodile širom sveta - vrlo je 
tanka i ponekad gotovo neuhvatljiva. Moram reći da to predstavlja izuzetan izazov i kreativan napor 
koji je, nadam se, što i nagrada potvrđuje - urodio plodom. 
 
 
ĆUTLЈIVI PISCI 
 
- ŠTO je vreme logoreičnije, pisci su ćutljiviji. Što je više govora i informacija, oni se sve više 
zatvaraju i štede na rečima. Pokušavaju da krajnje svedenim izrazom paradiraju toj hiperinflaciji 
smisla i lažnih osećanja, u kojima se zapravo gubi suština stvari i svi postajemo dobro informisani 



kreteni! Pretvorili smo se u jednu "kviz civilizaciju": gomilamo nepotrebna znanja, a skoro da više 
ništa ne znamo o nama samima i svetu u kojem živimo. Upravo na to žele da nas opomenu ovi 
mladi ruski autori, u pokušaju da nas trgnu i zamisle - makar dok čitamo ili gledamo njihove drame. 
 
 
Preuzeto sa sajta : http://www.ukpsalts.org/bilten/bilten_ukps_br1_2_3_09.doc 
 
У тексту „О превођењу савремених позоришних комада“ Драгослав Андрић, говори и о 
разлици у превођењу класичне драме и савременог позоришног текста. У класичној драми, 
каже он, „реч окива контекст својим златним ланцима, док му у савременом скрушено 
служи, јер данашњи аутор углавном гледа на реч као на нужно зло, и зато задатак 
преводиоца савременог позоришног комада није толико да преводи текст, колико да преводи 
подтекст.“ 
Новица Антић се у превођењу овог зборника суочио с проблемом обе врсте, јер је у ову 
књигу уврстио драме у којима у великој мери „реч окива контекст“ (рецимо, текстови 
Ксеније Драгунске, Ивана Вирипајева, Константина Костјенка), али и драме браће 
Пресњаков, у којима се као преводилац суочио управо с неопходношћу превођења подтекста, 
и у којима је употреба речи сведена на шкрт, опор дијалог, на колоквијални говор, у коме се 
много подразумева и ослања на говор тела, на гестове, мимику. 
Зборник Време кисеоника садржи осам драмских текстова четири савремена руска аутора (по 
два свакога од њих). О већини текстова у овом зборнику пре би се могло рећи да 
представљају постмодернистичку прозу, у којој је све повезано и све зависи једно од другог, 
а преводилац је у тексту „као мува у меду“, принуђен да се батрга између цитирања и 
подражавања класичних аутора, какви су ненадмашни стилиста Иван Буњин,  или мајстор 
гротеске Михаил Булгаков у драмама Ксеније Драгунске, или између савременог жаргона и 
језика Библије, у текстовима Ивана Вирипајева. У овим текстовима преводилац мора да 
препозна извор и да пази на сваку реч, јер она која је погрешно одабрана моментално мења 
контекст. Преводилац, заједно с ауторима, корача уском стазом приповедања о вери и 
моралности, о смислу живота, о вечним питањима руске књижевности, са које се лако може 
склизнути у паракњижевност, и где је веома важна интонација, правилно одабран тон. 
Новица Антић је, као и аутори ових драма, које се изводе на позоришним сценама широм 
света, успео да тај тон пронађе и да у лирском, исповедном поступку, попут онога у делима 
Евгенија Гришковеца, кога је Новица Антић такође преводио, напипа  рефлексијама 
измучену свест младог руског интелектуалца, блиског омладинској култури и бунтовничком 
патосу, својственим и новој европској драми у целини. 
О специфичностима превођења драмских текстова не треба посебно говорити, јер су о томе 
довољно писали они који се тиме баве. Понекад, кад драмски текст преведе „позоришно“ 
неискусан преводилац, у доради и дописивању тог текста пуне руке посла имају лектори, 
глумци, редитељ.  
Овогодишњи добитник награде „Јован Максимовић“ поседује непогрешиво преводилачко 
осећање за реч, која се не само пише и чита, већ и изговара: четири драме из овог зборника, 
чији је састављач Новица Антића, изводе се на позоришним сценама у Србији, као што су 
извођене и изводе се и драме из претходног зборника Гвоздени век, за који је овај преводилац 
добио награду „Милош Ђурић“, и као што се с великим успехом изводи и Псећи валцер 
Леонида Андрејева, који спада у позоришну класику.  
Избором аутора, чија дела преводи, Новица Антић утиче на обликовање домаће позоришне 
сцене, а може се рећи да у великој мери утиче и на формирање младих генерација 
драматурга, глумаца и редитеља. Захваљујући издавачу Zepter Book World, који ове преводе 
у значајним тиражима објављује као књиге, они су доступни и широј културној јавности.  
О значају овог зборника, о делима и ауторима уврштеним у њега, написали су у предговору 
ове књиге Јован Ћирилов, а у њеном поговору – Бошко Милин. 
 
 



 
6. Ognjenović Vida : POSMATRAČ PTICA / Beograd : Arhipelag, 2010. 
 
Preuzeto sa sajta : http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-domaci-pisci/posmatrac-ptica-
vida-ognjenovic/33_344_27599_1_0_0/item.jsp 
 
Novi roman Vide Ognjenović, uzbudljiva priča modernih vremena, možda najbolje delo ove 
autorke. Nesvakidašnja pohvala priči i pričanju. Velika priča, junaci izuzetnih sudbina, dubina 
pripovedačkog humora i snaga pripovedanja. O junaku izukrštanog i uskomešanog identiteta, o 
Ruskom zaštitnom korpusu i belim Rusima, o istoriji železnice u Srbiji, o progonima i umetnosti, o 
ljubavi i svevidećem oku policije. 
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