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Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за 
заједничке послове републичких органа већ више од двадесет година једном месечно 
објављује Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном 
информационо-документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за Индок и 
библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, могу 
приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
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објављеним у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу на 
следећим пунктовима: 
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296, 3613-734 , 363-1620, 363-1104/лок. 1620 и 1104 
 

       2.  Андрићев венац бр. 1, 
                        библиотека, телефон: 3043-078 
 
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о распуштању Народне скупштине Републике Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2014 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Држави Кувајт, Владимира Кохута, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2014 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Панами, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Мексико Ситију, Зорана Станојевића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2014 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Панами, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Мексико Ситију, Горана Мешића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 20/2014 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Ел Салвадор, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Мексико Ситију, Горана Мешића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 20/2014 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Кореји, Зорана Казазовића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Одлука о расписивању избора за народне посланике, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2014 
 
Одлука о образовању Савета за младе, Службени гласник Републике Србије 
бр. 8/2014 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за спровођење Националне 
стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 8/2014 
   
 
 



Одлука Владе Републике Србије којом се овлашћује Игор Мировић, 
министар регионалног развоја и локалне самоуправе, да преузме овлашћења 
министра привреде, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Одлука о избору председника Уставног суда, Весне Илић Прелић, Службени 
гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Одлука о именовању Мирјане Илић, судије Вишег суда у Београду за  
Дисциплинског тужиоца, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Одлука о именовању Слободанке Гутовић, судије Основног суда у Новом 
Саду за заменика Дисциплинског тужиоца, Службени гласник Републике 
Србије бр. 8/2014 
 
Одлука о координираном спровођењу избора за народне посланике и избора 
за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 16. 
март 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2014 
 
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за 
проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне 
посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 9/2014 
 
Одлука о образовању Савета за права детета, Службени гласник Републике 
Србије бр. 10/2014 
 
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 12/2014 
 
Одлука о накнадама судије који је премештен, односно упућен у други суд, 
министарство надлежно за правосуђе или установу, Службени гласник 
Републике Србије бр. 12/2014 
 
Одлука о одобравању одређивања притвора и вођења кривичног поступка, 
Службени гласник Републике Србије бр. 18/2014 
 
Одлука о образовању Радне групе за усклађивање активности председавања 
Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Одлука о отварању Амбасаде Републике Србије у Републици Либан, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Одлука Уставног суда којом се утврђује да поједине одредбе Закона о 
националним саветима националних мањина (Службени гласник РС број 



72/09) нису у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије 
бр. 20/2014 
 
Опште обавезујуће упутство емитерима ради омогућавања несметаног 
информисања гледалаца са оштећеним слухом у току предизборне кампање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 
Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, 
расписаних за 16. март 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
12/2014 
 
Упутство за спровођење гласања на изборима за народне посланике Народне 
скупштине, расписаним за 16. март 2014. године, на територији Аутономне 
Покрајине Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 
22/2014 
 
Правилник о обрасцу прекршајног налога, Службени гласник Републике 
Србије бр. 13/2014 
 
Правилник о приступу подацима из јединственог регистра неплаћених 
новчаних казни и других новчаних износа, Службени гласник Републике 
Србије бр. 13/2014 
 
Решење о постављењу државног секретара у министарству здравља, Драгана 
Вуканића, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Решење о престанку рада на положају помоћника министра финансија и 
привреде, Стојана Аризановића, Службени гласник Републике Србије бр. 
8/2014 
 
Решење о престанку рада на положају помоћника министра финансија и 
привреде, Ренате Пинџо, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Решење о постављењу помоћника министра привреде, Гордане 
Радосављевић, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Решење о разрешењу генералног секретара Министарства спољних послова, 
Слободана Вукчевића, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 
Решење о постављењу генералног секретара Министарства спољних послова, 
Марка Благојевића, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству привреде, Радојка 
Србљановића, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 



Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за европске 
интеграције, Огњена Мирића, Службени гласник Републике Србије бр. 
10/2014 
 
Решење о разрешењу председника Преговарачке групе за животну средину 
Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској 
унији, Дејана Новаковића, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2014 
 
Решење о именовању председника Преговарачке групе за животну средину 
Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској 
унији, Стане Божовић, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2014 
 
Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Монголије у Републици 
Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2014 
 
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне 
посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 19/2014 
 
Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за 
гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним 
за 16. март 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2014 
 
Допунско решење о одређивању бирачких места на територији Аутономне 
Покрајине Косово и Метохија за гласање на изборима за народне посланике 
Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 22/2014 
 
Допунско решење о одређивању бирачких места у иностранству за гласање 
на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. 
март 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 22/2014 
 
Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење избора за 
народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина 
јединица локалне самоуправе, расписаних за 16. март 2014. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 15/2014 
 
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 
народне посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март 2014. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 12/2014 
 
Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 9/2014 
 
 



Службени лист Републике Србије – Међународни уговори 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије 
и Вијећа министара Босне и Херцеговине о предаји и прихвату лица чији је 
улазак или боравак незаконит, Службени лист Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 2/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку 
спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 
16. март 2014. године са обрасцима, Службени лист града Београда бр. 5/2014 
 
Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног 
листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за 
одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 16. март 2014. године, 
Службени лист града Београда бр. 5/2014 
 
Одлука о изменама Пословника Градске изборне комисије, Службени лист 
града Београда бр. 7/2014 
 
Решење о разрешењу председника, секретара и једног броја чланова и 
заменика чланова Градске изборне комисије, Службени лист града Београда 
бр. 2/2014 
 
Решење о именовању председника, секретара и једног броја чланова и 
заменика чланова Градске изборне комисије, Службени лист града Београда 
бр. 2/2014 
 
Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне 
ситуације на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 
6/2014 
 
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 
одборнике Скупштине града Београда расписаних за 16. март 2014. године, 
Службени лист града Београда бр. 7/2014 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о обавезној  производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”, 
Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 



 
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Уредба о допунама Уредбе о условима и начину спровођења поступка јавне 
набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и 
утврђивању Списка предмета јавне набавке, Службени гласник Републике 
Србије бр. 13/2014 
 
Уредба о висини накнада за воде за 2014. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 15/2014 
 
Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и 
агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 17/2014 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о посебним условима за вршење 
промета робе са Аутономном Покрајином Косово и Метохија, Службени 
гласник Републике Србије бр. 17/2014 
  
Уредба о престанку важења Уредбе о начину плаћања накнаде за рад 
Комисије за ауторско и сродна права, Службени гласник Републике Србије 
бр. 17/2014 
 
Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског 
фонда за шуме Републике Србије у 2014. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2014 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Европско првенство у 
веслању Србија 2014”, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину 
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због 
природе расхода, захтевају плаћање у више година, Службени гласник 
Републике Србије бр. 21/2014 
 
Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених 
потреба и друге програме интеграције избеглица у 2014. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 23/2014 
 
Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и 
минималних акциза за дуванске прерађевине, Службени гласник Републике 
Србије бр. 8/2014 
 



Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање 
нуклеарним објектима у Републици Србији са Законом о јавним предузећима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 
Одлука о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за 
заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне 
набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2014 
 
Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2014 
 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 
Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике 
Србије за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2014 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој 
Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени 
гласник Републике Србије бр. 17/2014 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно 
партнерство, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 50 динара, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 50 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2014 
 
Одлука о образовању Радне групе за предлагање мера у вези са уклањањем 
споредних производа животињског порекла, Службени гласник Републике 
Србије бр. 23/2014 
 
Правилник о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања 
корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање 
подрачуна код Управе за трезор, Службени гласник Републике Србије бр. 
8/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину умањивања нето 
прихода запосленог у јавном сектору, Службени гласник Републике Србије 
бр. 8/2014 
 
Правилник о допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења 
и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, 
Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о трансферним ценама и 
методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања 
цене трансакција међу повезаним лицима, Службени гласник Републике 
Србије бр. 8/2014 
 
Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда 
за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о 
изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2014 
 
Правилник о садржини регистара, пријава и захтева у поступку заштите 
топографија полупроводничких производа, као и о врстама података, начину 
подношења пријаве и објављивања топографија, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга 
Републичког геодетског завода, Службени гласник Републике Србије бр. 
8/2014 
 
Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања 
овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, Службени гласник Републике 
Србије бр. 9/2014 
 
Правилник о обрасцу и садржају захтева за издавање дозволе, обрасцу 
дозволе, обрасцу и садржају сертификата и потврда који прате извоз и увоз 
робе двоструке намене, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2014 
 
Правилник о облику и садржају извештаја о извозу и увозу робе двоструке 
намене, пруженој брокерској услузи и техничкој помоћи, Службени гласник 
Републике Србије бр. 9/2014 
 
Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу, 
Службени гласник Републике Србије бр. 9/2014 
  
Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила, 
Службени гласник Републике Србије бр. 9/2014 
 
Правилник о одређивању висине трошкова стручне контроле техничке 
документације, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2014 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини и начину вођења 
Виноградарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у Виноградарски 
регистар, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2014 
 



Правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају, Службени 
гласник Републике Србије бр. 9/2014 
 
Правилник о лиценцама за управљање железничком инфраструктуром, 
Службени гласник Републике Србије бр. 9/2014 
 
Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за системе за 
пружање јавне електронске комуникационе услуге – широкопојасне бежичне 
приступне системе (BWA), мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) у 
фреквенцијским опсезима 3400–3600 MHz и 3600–3800 MHz, Службени 
гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 
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. 10/2014 
 
Правилник о допуни Правилника о утврђивању стандардних модела уговора 
и предуговора о откупу укупног износа произведене електричне енергије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини, начину вођења и 
изгледу Регистра робних записа за пољопривредне производе, као и 
садржини и начину издавања робног записа, начину вођења евиденције о 
издатим робним записима и обрасцу робног записа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 10/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о техничким захтевима у погледу 
квалитета које морају да испуњавају пољопривредни производи који се 
складиште у јавном складишту, Службени гласник Републике Србије бр. 
10/2014 
 
Правилник о елементима железничке инфраструктуре, Службени гласник 
Републике Србије бр. 10/2014 
 
Правилник о заједничким правилима за доделу слотова и усклађивање редова 
летења на аеродромима, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 
Правилник о изменама и допунама 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. 10/2014 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о детаљним мерама за 
примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловству, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о допуни заједничких основних 
стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству,  Службени гласник 
Републике Србије бр. 10/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволи за обављање 
прегледа обезбеђивања, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 
Правилник о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2014 
 
Правилник о допунама Правилника о условима под којима се издаје 
одобрење страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио-
превоза са Републиком Србијом, Службени гласник Републике Србије бр. 
10/2014 
 
Правилник о извештавању о реализацији пројеката и програма који се 
финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних 
задуживања, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2014 
 
Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-
дилерска друштва, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2014 
 
Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за берзе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 15/2014 
 
Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за 
управљање инвестиционим фондовима, Службени гласник Републике Србије 
бр. 15/2014 
 
Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе 
фондове, Службени гласник Републике Србије бр. 15/2014 
 
Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом 
„ван дохвата руке”, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2014 
 
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним 
расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2014. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 17/2014 
 
Правилник о означавању енергетске ефикасности расхладних уређаја за 
домаћинство, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2014 



 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Службени 
гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, 
Службени гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о систему извршења буџета 
Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Правилник о начину на који предузетници у пореском билансу исказују 
трансферне цене, Службени гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за 
начин утврђивања пореза на добит правних лица, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2014 
  
Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних 
ставова за универзалну поштанску услугу, Службени гласник Републике 
Србије бр. 21/2014 
 
Правилник о висини награде за рад адвоката за одбране по службеној 
дужности, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2014 
 
Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за 
начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне 
делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2014 
 
Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и 
фауне у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 23/2014 
  
Програм Фонда за развој Републике Србије за пласирање средстава 
привредним субјектима на основу посебних аката Владе Републике Србије за 
2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2014 
  
Закључак о утврђивању Националне политике управљања ваздушним 
простором Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
 
 
 
 
 



Службени лист Републике Србије – Међународни уговори 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 
Србије и Словачке Републике о међународном друмском превозу путника и 
ствари, Службени лист Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2014 
 
Исправка Европског споразума о међународном друмском транспорту 
опасног терета – АДР 2013 Анекс А, Службени лист Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 2/2014 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених 
буџетских средстава корисника јавних средстава Аутономне Покрајине 
Војводине ван консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине 
Војводине, на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 2/2014 
 
Одлука о измени Одлуке о условима и начину доделе кредитних средстава 
малим и средњим предузећима са седиштем на територији Аутономне 
Покрајине Војводине за трајна обртна средства, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 4/2014 
 
Одлука о накнади члановима Радне групе за израду радног текста Нацрта 
Статута Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 4/2014 
 
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из 
Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2014 
 
Решење о утврђивању номиналног износа новчане помоћи породици у којој 
се роди треће дете за 2014. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 4/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању града Београда за 
период јануар–март 2014. године, Службени лист града Београда бр. 78/2013 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта, Службени лист града Београда бр. 
78/2013 



Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других 
рачуна консолидованог рачуна трезора града Београда и о начину 
извештавања о инвестирању средстава корисника буџета, Службени лист 
града Београда бр. 8/2014 
 
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине града Београда за период јануар–март 2014. године, 
Службени лист града Београда бр. 8/2014 
 
Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. 
годину, Службени лист града Београда бр. 1/2014 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа, Службени 
гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Уредба о звањима, условима за стицање звања и овлашћења чланова посаде 
поморских бродова, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2014 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2014 
 
Одлука о износу средстава која се преносе филијали Републичког фонда за 
здравствено осигурање у току 2014. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 12/2014 
 
Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и 
утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2014. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 15/2014 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених у 
органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно 
социјално осигурање,  Службени гласник Републике Србије бр. 20/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка 
запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за 
приватизацију, Службени гласник Републике Србије бр. 21/2014 
 



Одлука о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене 
заштите животиња за период 2014–2016. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2014 
 
Правилник о садржини и обрасцу плоче са расподелом радног времена, као и 
о обрасцу записа о сатима одмора помораца, Службени гласник Републике 
Србије бр. 9/2014 
 
Правилник о поступку и начину издавања одобрења за обављање послова 
посредовања при запошљавању помораца, Службени гласник Републике 
Србије бр. 9/2014 
 
Правилник о здравственој способности помораца, Службени гласник 
Републике Србије бр. 9/2014 
 
Правилник о измени Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 12/2014 
 
Правилник о отпису потраживања Националне службе за запошљавање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 14/2014 
 
Правилник о висини трошкова у поступку за добијање назива примаријус, 
Службени гласник Републике Србије бр. 17/2014 
 
Правилник о висини трошкова за полагање стручног испита здравствених 
радника и здравствених сарадника, Службени гласник Републике Србије бр. 
17/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину пријављивања, 
прикупљања и праћења нежељених реакција на медицинска средства, 
Службени гласник Републике Србије бр. 21/2014 
 
Исправка Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају 
дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар 
медицинских средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2014 
 
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. 10/2014 
 
Листа о одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту 
здравља којима апотеке могу снабдевати грађане, Службени гласник 
Републике Србије бр. 15/2014 
 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за запошљавање, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 5/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за 
пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и 
ученику, Службени лист града Београда бр. 78/2013 
 
Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене и незапослене 
породиље за 2014. годину, Службени лист града Београда бр. 78/2013 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о утврђивању Споменика војводи Вуку Поповићу у Београду за 
споменик културе, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Одлука о утврђивању Места боја на Чокешини и седам надгробних 
споменика у Чокешини за знаменито место, Службени гласник Републике 
Србије бр. 8/2014 
 
Одлука о утврђивању Парка пријатељства у Новом Београду за знаменито 
место, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Одлука о утврђивању Места стрељања и два споменика код старе железничке 
станице у Мачванском Прњавору за знаменито место, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2014 
 
Одлука о образовању Комисије за верску наставу у школи, Службени гласник 
Републике Србије бр. 9/2014 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
основних академских и основних струковних студија криминалистике на 
Криминалистичко-полицијској академији који се финансирају из буџета 
Републике Србије за школску 2014/2015. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2014 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма, Службени 
гласник Републике Србије бр. 13/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку за 
спољашњу проверу квалитета високошколских установа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 13/2014 
 
Решење о додели националног спортског признања Слободану Сору за 
освојену златну медаљу на Европском првенству у олимпијској дисциплини – 
ватерполо, одржаном у Београду, 2006. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 10/2014 
 
Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије научног и 
технолошког развоја Републике Србије – за период од 2014. до 2015. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 11/2014 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о доношењу Акционог плана за развој школског спорта у АП 
Војводини за 2014. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 3/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Правилник о критеријумима, условима и начину финансирања београдских 
спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и 
регионалним клупским такмичењима, Службени лист града Београда бр. 
8/2014 
 
Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда о 
евидентирању добра које ужива претходну заштиту – околине Манастира 
Фенек, Службени лист града Београда бр. 78/2013 
 
 
РАЗНО 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за јануар 2014. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 20/2014 



Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 
по запосленом исплаћеним у јануару 2014. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 23/2014 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 
осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање 
за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије 
бр. 8/2014 
 
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално 
осигурање за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно 
социјално осигурање за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије 
бр. 8/2014 
 
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за 
лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике 
за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ раста потрошачких цена у децембру 2013. године, Службени лист 
града Београда бр. 2/2014 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2014. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 



 
 
 

 
 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
          Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

     1. АЛО +  
2. БЛИЦ + + 
3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
4. ВРЕМЕ + + 
5. ДАНАС + + 
6. ИНФОРМЕР +  
7. КУРИР +  
8. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије +  
9. НЕДЕЉНИК +  
10. НИН +                + 
11. ПЕЧАТ +  
12. ПОЛИТИКА +                + 

 
 
 
 

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. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 
друштва Србије 

+  

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист 
 за књижевност и друштвена питања 

+  

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА +  
4. PC PRESS +  
5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену 

Прописа 
+  

6. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 
праксу финансија 

+  

 
 
 
                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

        Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА +  
2. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ  

ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
+  

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  
ЗА СТАТИСТИКУ 

+  

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

+  

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД +  
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 израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице 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:  
 
 
 
1. Закон о заштити деце и младежи, Службене новине Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца, XXVI-1922, број 161, 1922. год.  
 
2. Закон о упису јахта, Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 
XXX-1922, број 224, 1922. год. 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
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. ЧЕТРНАЕСТА ЕВРОПСКА 

КОНФЕРЕНЦИЈА МИНИСТАРА 
ОДГОВОРНИХ ЗА 
ПРОСТОРНО/РЕГИОНАЛНО 
ПЛАНИРАЊЕ (СЕМАТ): МОСТОВИ 
ШИРОМ ЕВРОПЕ: ЛИСАБОН, 
ПОРТУГАЛ, 26–27. ОКТОБАР 2006. 
Београд: Асоцијација просторних планера 
Србије, 2009. 

+ 

 
         
 

    
2. НОВА АТИНСКА ПОВЕЉА 2003, 

ЛИСАБОН, 20. НОВЕМБАР, ВИЗИЈА 
ГРАДОВА У 21. ВЕКУ ЕВРОПСКОГ 
САВЕТА УРБАНИСТА 
Београд: Удружење урбаниста Србије, 
2010. 

 
+ 

 

    
3. ДВАДЕСЕТ ЖЕНА КОЈЕ СУ 

ОБЕЛЕЖИЛЕ XX ВЕК У СРБИЈИ 
Ивана Пантелић, Јелена Милинковић, 
Љубинка Шкодрић 
Београд: НИН, 2013. 

+ 

 
 
                 

    
4. ГОДИНА ПОТОПА 

Маргарет Атвуд 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 
 

 

    
5. КОНСТАНТИН 

Иван Ивањи 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 

    
6. СПАСИТЕЉ 

Ју Несбе 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 

    
7. ПУТОВАЊЕ КРОЗ ПОРТУГАЛИЈУ 

Жозе Сарамаго 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
 

+ 

 

    
8. НОГА У ВРАТИМА: ПРИЛОЗИ ЗА 

ПОЛИТИЧКУ БИОГРАФИЈУ 
БИБЛИОТЕКЕ ХХ  ВЕКА 
Дубравка Стојановић 
Београд: Библиотека ХХ век, 2011. 

+ 

 

    
9. ИВИЦА ТРОТОАРА  

Богдан Тирнанић 
Београд: НИН, 2013. 

 
+ 

 

    
 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
10. ЈОВАНОВО ЗАВЕШТАЊЕ 

Вања Булић 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 
 
 

    
11. СОЛОМОНОВО СЛОВО 

Ју Несбе 
Београд: Лагуна, 2011. + 

 

    
12. РУКОПИС ОТКРИВЕН У АКРИ 

Пауло Коељо 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 

    
13. ТАМО ДАЛЕКО 

Вук Драшковић 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 

    
14. ШЕСТ ГОДИНА 

Харлан Кобен 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 

    
15. МАЛИ МИ ЈЕ ОВАЈ ГРОБ: ДРАМА У 

ДВА ДЕЛА 
Биљана Србљановић 
Београд: Самиздат, 2013. 

 
+ 

 

    
16. БЛИСТАВО И СТРАШНО: 2. ДЕО 
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Ју Несбе 
Београд: Лагуна, 2009. 
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PREPORUČUJEMO 
 
 
1. Miljenko Jergović : PSI NA JEZERU / Beograd: Rende, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.rende.rs/knjizara/?128,psi-na-jezeru-miljenko-
jergovic 
 
U sobi 119 jednog beogradskog hotela, gost iz Kanade, sarajevski pesnik Nikanor 
Nano Mazuth, doživljava moždani udar i pada u komu. Policija i službenici hotela 
provaljuju u zaključanu sobu i odvoze ga u bolnicu. Zainteresovan za ličnost 
tajanstvenog gosta, iz puke radoznalosti, recepcioner hotela, Arif Nevzeti, ukucava 
ime pesnika u internet pretraživač, pokušavajući da sazna što više podataka o 
njemu. 
  
Priča se odvija u dva pripovedna toka. U jednom, pisanom u prvom licu, otkrivamo 
šta se događa u glavi čoveka koji je u dubokoj komi. U drugom, pisanom u trećem 
licu, pratimo mladog Nevzetija i njegovu opsesivnu potragu za činjenicama o 
životu i delu Nane Mazutha. 
  
Kroz Arifovo istraživanje saznajemo filtrirane, šture, bez reda složene i 
nepovezane informacije o Mazuthu koje su dostupne preko interneta, dok se preko 
fragmentarno razbacanih sećanja komatoznog pesnika, pojavljuje istinita priča o 
njegovom životu. 
  
Šta je u glavi čovjeka koji se odvojio od stvarnosti, pa spava ili je u komatoznom 
stanju? Neće baš biti da je u toj glavi ništa. Isto tako, neće baš biti da je sve u 
košmaru i u neredu, kao što obično jest u literarnim i filmskim prikazima takvih 
stanja. 
 

Miljenko Jergović, YellowCab, april 2011. 
 
 
 
2. Ivančica Đerić : SVA JE PRIRODA DIVLJA I SUROVA / Beograd: 
Rende, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.rende.rs/knjizara/?131,sva-je-priroda-divlja-i-surova-
ivancica-%C4%90eric
 
Iznenada najavljena poseta Jovane Jakšić iz Kanade, pokreće sećanja dvoje 
naratora ovog romana, uspešne advokatice Kastelić, i njenog supruga, poznatog 
zagrebačkog sudije. U očekivanju gošće, vraćaju se događaju iz 1987, nerešenom, 



misterioznom i surovom ubistvu Andrijane Mišić, u studentskom domu Moša 
Pijade, u Zagrebu. 
Sudija Kastelić nastoji sakriti istinu o osumnjičenom za to ubistvo, a advokatica 
Kastelić, svesna da je smrt svakog čoveka umanjuje, nastoji osvetliti počinioca i 
simboliku zločina iz 1987. Godinama kasnije, po njenom priznanju, „isti je zrak 
nad regijom, na isti način umire sirotinja.“ 
Uzbudljiva, dinamična i mnogoslojna priča, tokom koje prolazimo, kroz mladost 
proživljenu osamdesetih godina prošlog veka, kroz katarzičnu nemilosrdnost 
devedesetih, i kroz raznolike tajne ljudske prirode koje suštinski, i na neočekivan 
način, obeležavaju živote glavnih junaka iz raznih krajeva nekadašnje Jugoslavije. 
Tokom pripovesti, supružnici Kastelić prihvataju da, gde god je spoznaš, upiješ, 
usvojiš, upotrebiš ili se sa njome uhvatiš u koštac – sva je priroda divlja i surova. U 
skladu sa time, biraju svoj odgovor na okolnosti pokrenute posetom Jovane Jakšić. 
Ivančica Đerić je jedan od najautentičnijih glasova naše savremene prozne scene. 
 
 
3. Berislav Blagojević : TIŠI OD VODE / Beograd: Rende, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.rende.rs/knjizara/?132,tisi-od-vode-berislav-
blagojevic 
 
Šta sam? Šta sam bio? Ne mogu da se sjetim. Ni ko sam, ni otkud ovdje, ni koliko 
dugo.... 
Dok se bori za život, bivši ratnik Danilo Mišić, pacijent broj 36918, vodi, svima 
oko sebe nerazumljive, pisane, realno apsurdne, dijaloge sa Danilom Harmsom. 
Kroz nekoliko pripovednih tokova, upoznajemo njegov život od rane mladosti, 
predratno bezbrižnih studentskih godina, preko malih ljubavnih radosti, do surovo 
jednostavih i snažno svedenih ratnih iskustava kroz koje naslućujemo svu 
besmislenost rata. 
Ozdravljenje i spas stižu sa neočekivane strane. 
Romanom teče muzika, vremenski konglomerat jednog prošlog vremena i života 
jedne generacije. Tu su: Los Lobos, Madonna, Pretenders, U2, Joe Cocker, 
Leonard Cohen, Free, Azra, Led Zeppelin, Pearl Jam, Black Flag, Bob Dylan, Pink 
Floyd, Queen, Dire Straits, David Bowie...
Kome onda da se molimo za oprost za sve što smo učinili? Ko će onda da me 
zaštiti od duhova stradalnika koji me progone, od kletvi njihovih bližnjih koje me 
sustižu kad god im pomenu imena, kad god im dragi pokojnici u sjećanja zavire? 
Ko će, ako Njega nema, da me spase od mene samoga? Zaslužujem li uopšte 
spasenje i ljubav?
 
 
 
 
 



4. Ante Tomić : ŠTO JE MUŠKARAC BEZ BRKOVA / Beograd: 
Rende, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.rende.rs/knjizara/?130,sto-je-muskarac-bez-brkova-
ante-tomic 
 
 Dalmatinska zagora, krš i kamen, a u njemu Smiljevo sa oko dve hiljade 
stanovnika, gostionicom, crkvom, osnovnom školom, poštom i dve trgovine 
mešovitom robom oko kojih se odvija život seljana. Tu su vesela udovica, 
zbunjeni, od alkoholizma lečeni sveštenik, trgovac zaluđen tv sapunicama, general 
hrvatske vojske, gasterbajter emigrant, lokalni pijanac, neshvaćeni haiku pesnik, 
ministar odbrane i još pregršt živopisnih, prepoznatljivih i (ne) simpatičnih likova. 
Kroz dvadeset i jedno poglavlje i epilogom koji zaokružuje priču, Ante Tomić 
vešto oslikava tipičnu seosku sredinu, pa iako se čini da se svojim junacima 
podsmeva baveći se njihovim sudbinama, on ih sa puno ljubavi i simpatije opisuje 
kao vrstan poznavalac vlaškog mentaliteta, znajući da se ispod grubosti, 
tvrdoglavosti i primitivizma, kriju, u suštini, dobri ljudi. 
Specifični likovi, komične zabune koje rađaju zaplete, duhoviti dijalozi, slatka 
satira uperena prema junacima ali i crkvi i državi, čine da se ovaj roman čita bez 
prekida uz sveprisutan i neprekidan smeh. 
Po romanu Što je muškarac bez brkova, prvom romanu Ante Tomića, Hrvoje 
Hribar je 2005 godine snimio istoimeni film. 
 
 
5. Anilda Ibrahimi : CRVENO POPUT NEVESTE / Beograd: Rende, 
2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.rende.rs/knjizara/?127,crveno-poput-neveste-anilda-
ibrahimi 
 
Mesec dana posle venčanja, moja majka je ostala trudna, čekala je mene. Baba 
Saba je išla po celom komšiluku da joj gledaju u šolju. Bila je kao ultrazvuk: 
popila bi kafu, dobro promućkala i prevrnula šoljicu, spustila je, i eto ti... već bi se 
video pol novorođenčeta, lep i muževan, kao iskupljenje za svu žensku decu koju 
je baba imala. Sve žene kod kojih je baba išla da joj gledaju u šolju videle su moju 
pišu još od samog početka. Što je više rastao stomak moje majke, to je iz soca kafe 
sve više virio moj pol. Šteta što se usput izgubio. Ali baba je devet meseci živela u 
stanju blaženstva; mama je nosila stomak a ona šoljice kafe. 
Porodična saga prati živote četiri generacije žena u južnoalbanskoj porodici, u 
planinskom selu Kaltra, ali pruža i uvid u istoriju Albanije dvadesetog veka, uz rat, 
krv, ljubav, izdaju, snove i razočaranja. 
Anilda Ibrahimi piše o ženama koje su oblikovale njen život, stvarajući svojevrstan 
ženski univerzum. Ona opisuje preobražaj žene, njenog mesta i uloge tokom sto 
godina, u tipično muškom društvu u kome se žensko dete ne dočekuje sa radošću i 
u kome je sve podređeno muškarcu, njegovim željama i potrebama. 



Čisto i jednostavno, poetično i duhovito, Crveno kao nevesta nudi nam pogled na 
albansku kulturu, istoriju i tradiciju, pogled na koji nismo navikli, koji nije 
ograničen samo folklorom i koji razbija mnoge predrasude. 
 
 
6. Peti Smit : SAMO DECA / Beograd: Rende, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.rende.rs/knjizara/?129,samo-deca-peti-smit 
 
Uputili smo se prema fontani, epicentru aktivnosti, kada je stariji par zastao i 
krenuo otvoreno da nas odmerava. Robertu je prijalo da bude primećen i nežno me 
je zagrlio. „Oh, slikaj ih”, rekla je žena svom pomalo smetenom mužu, „mislim da 
su umetnici, možda postanu slavni”. „Jok, idemo dalje,” rekao je i slegnuo 
ramenima. „Oni su samo deca. ”
Autobiografija Samo deca na prvi pogled čita se kao setna ispovest o ljubavi, 
odrastanju i prijateljstvu pank-princeze Peti Smit i kultnog fotografa Roberta 
Mepltorpa, priča o životima umetnika i njihovoj borbi za opstanak u dekadentno 
omamljujućoj ali ništa manje fatalnoj rokenrol atmosferi s kraja šezdesetih i 
početka sedamdesetih godina prošlog veka u Njujorku.  
Iako je u pitanju intimni dokument o nesvakidašnjem odnosu koji nadilazi 
uvrežene kategorije (ljubavnika, najboljih prijatelja, duhovnih blizanaca), 
memoarska proza Peti Smit nudi i više od toga: ona je svojevrsni omaž ne samo 
minulom vremenu i ljudima koji su ga obeležili (Bobu Dilanu, Džimu Morisonu, 
Brajanu Džounsu) već i uzorima koji su oblikovali autorkin prepoznatljiv 
umetnički identitet (Bodleru, Ženeu i nadasve Rembou).  
Boemska posveta Samo deca vrvi od anegdota u kojima defiluju poznati i slavni 
(Endi Vorhol, Alen Ginsberg, Dženis Džoplin, Džimi Hendriks, Sem Šepard itd), 
ali ne sa ciljem da nas šokira ili fascinira, već beskompromisno i, pre svega, 
podseti na neraskidivu vezu između ljubavi, umetnosti, kulture i života. 
Maštovito delo mitskih proporcija, ističe Edmund Vajt, naročito za sve one koje 
zanima kako se gradi umetnička karijera.
Peti Smit nam je podarila poetsko remek-delo, ekskluzivni poziv da zajedno s njom, 
po prvi put zavirimo u riznicu s blagom koju je sve ove godine krila od nas, 
zaključuje Džoni Dep, što je retkost i privilegija. 
 
 
Iz nedeljnog lista VREME : broj 1199–1200 od 26. decembra 2013. 
 
 Gladni dendi i cura iz Džersija 
 
Teofil Pančić
 
Knjiga uspomena Peti Smit je pre svega fascinantna poetska hronika jednog 
ljudskog i umetničkog odrastanja i sazrevanja u dvoje. 
 

http://www.vreme.com/pretrazivanje-rezultati.php?author=Teofil+Pan%C4%8Di%C4%87&querytext=&startfrom=0&categoryid=-1&year=all&security=all


Zašto ne mogu da napišem nešto što bi probudilo mrtve? To je ono što me 
ponajviše tišti. Prebolela sam gubitak njegovog stola i stolice, ali me nikada nije 
napustila želja da ispletem reči vrednije od Cortesovih smaragda. Ipak, ostala mi 
je lokna iz njegove kose, nešto njegovog pepela, kutija njegovih pisama, tamburica 
od kozje kože.  
 
Sretnu se momak i devojka na nekom njujorškom uglu, mladi i gladni, mršavi i 
velikih očiju, željni svega i još željniji samopotvrđivanja u svemu, nedefinisano 
talentovani i definisano goli na hladnoći menhetnskih ulica, došljaci u grad i svet; 
priča, elem, ispričana već milion miliona puta, ali se uvek iznova priča sa istim 
žarom, jer koja je pa to priča važnija od te? Oko njih umiru "mitske" šezdesete, 
Armstrong šeta po Mesecu, Mao tiraniše Kinu dok razmaženi buržoaski 
"revolucionarni" snobovi Zapada lančano svršavaju na njegove idiotske slogane, 
pomahnitali ubica Čarls Menson ritualno sahranjuje "hipijevski san", rumeni i 
kratko podašišani američki momci uredno stižu kući iz Vijetnama u kovčezima ili 
sa protezama, mladi i lepi umiru Brajen Džons, Hendriks, Dženis i Morison, po 
opskurnim rupčagama donjeg Menhetna sviraju Velvet Underground, najbolji bend 
na svetu (ne samo) tog trenutka, oni čudaci što im je bananu s naslovnice 
genijalnog prvog albuma kreirao Endi Vorhol, a taj Vorhol je sve vreme tu negde 
iza ćoška, a opet nevidljiv, kao odsutan, kao nepostojeći, kao ne-entitet u svetu o 
kojem je rekao toliko toga spektakularizujući i doestetizujući njegovu 
"programsku" banalnost...  
To je, dakle, grad i svet u kojem se susreću najveća pesnikinja rokenrola Peti Smit, 
tada još samo štrkljava cura iz Nju Džersija koja je zagrizla u Veliku Jabuku u 
bekstvu od isprojektovane malograđanske good girl egzistencije, hranjena tek 
niskokaloričnom i nefokusiranom umetničkom ambicijom, ponajviše likovnom, 
onda pesničkom, a ponajmanje muzičkom, i Robert Mejpltorp (Mapplethorpe), 
senzibilni gladni dendi pravo Niotkud, čovek koji oseća, misli i živi u prizorima i 
slikama, a koji će mnogo kasnije postati jedan od najznamenitijih umetnika 
fotografije XX veka, dok će štrkljasta dečakuša Patti, ali i potonja zrela, moćna 
umetnica i pesnikinja, biti njegova prva, trajna i poslednja muza, to jest, nešto 
mnogo više od modela: ona koja postoji kao donekle drugačiji način da postojiš i 
sam, ma koliko to nekome možda "preterano" zvučalo.  
Peti je Smit, dakle, napisala "memoarsku" knjigu Just kids (Samo deca; Rende, 
Beograd 2013; preveo Periša Perišić; dužan sam da napomenem da sam lično čitao 
ranije objavljeno i fotografijama iz izvornika opremljeno hrv. izdanje: Tek djeca; 
Šareni dućan, Koprivnica 2011; preveo Denis Leskovar) ne prevashodno kao 
sopstveni životopis, nego kao precizno činjeničnu i hronološku, a opet dosledno 
uzvišeno poetsku istoriju jedne ljubavi, one koja ju je sudbinski definisala kao 
zrelo i samosvesno ljudsko biće. Uvodni delovi ove knjige posvećeni su "onome 
što je bilo pre" Njujorka i Mejpltorpa, ali spisateljica relativno brzo i ovlašno 
prelazi preko tog ranog perioda svog života, tek ga neophodno 
"kontekstualizujući", a sve hitajući ka Bitnom; takođe, onog "posle" zapravo i 
nema – ne znači da neće biti u nekom budućem nastavku – nego je Mejpltorpova 
smrt od AIDS-a 1989. zapravo "prirodan" kraj ove knjige, kraj koji je – zašto ne 



reći – tako veličanstveno potresan i potresno veličanstven (dakle: petismitovski) da 
mi je grunuo suze na oči, a nisam, čini mi se, baš od čitalaca prelakih na suzi... 
Ljubitelji opštih i poluopštih mesta rok mitologije doći će i ovom knjigom na 
svoje, jer tu su susreti sa živim i mrtvim Veličinama epohe, opojno kužni miris 
Njujorka, Amerike i sveta u jednom prevratnom vremenu, tu je sveto trojstvo seks, 
droga i rokenrol u nerafinisanom stanju, knjigom promiču zvuci i prostori iz samog 
vrha Kanona, tu su i Ginsberg, Barouz ili Gregori Korso, Pattine (jbg, ne mogu da 
kažem Patine, kao da se radi o doživotnoj verenici Paje Patka!) veze sa 
muškarcima poput Sema Šeparda, duh Boba Dilana lebdi nad vodama Hadsona i 
Ist Rivera, a dabome da je tu i Chelsea hotel u kojem nije samo Dženis 
objašnjavala Koenu kako preferira zgodne muškarce ali će njemu, eto, ipak izaći u 
susret, nego su Pati i Robert tu neko vreme živeli, i zapravo će se odatle iseliti tek 
onda kada njihova ljubavna veza počne da nepovratno splašnjava ili tačnije, da se 
transformiše u nešto drugo, u osnovi ne manje važno i blisko. Jer takav je to ljudski 
par i takva je to veza: ne rastavlja to ni bog ni čovek, bez obzira u čiji ko krevet 
leže, i s kakvim namerama. 
Mejpltorpa će seksualne sklonosti polako i sigurno odvući ka muškarcima, a od 
svoje će fascinacije muškim telom ovaj umetnik načiniti hrabru, drsku i 
provokativnu estetiku za sebe jer, kako Pati više puta kaže, Robert nikada nije bio 
od onih koji bi se izvinjavali zbog toga što su to što jesu... Što, opet, nikako ne 
znači da nije prošao kroz buran i bolan proces saživljavanja sa dominantnim slojem 
sopstvene seksualnosti – čitajući ovu knjigu, ponekad ti se učini da je njemu to 
padalo teže nego njoj... Kako god, nije Samo deca ni knjiga o "tome", mada jeste i 
dalje zadivljujuća mirnoća i snaga kojom Peti Smit prihvata transformacije žudnji 
voljenog bića. Ne, ovo je pre svega fascinantna poetska hronika jednog ljudskog i 
umetničkog odrastanja i sazrevanja udvoje, istovremeno umešno i dobro dozirano 
začinjena svim (hašišarskim, dakako :-) ) aromama mesta i vremena.  
Ova knjiga uspomena "staje" tamo gde bi njen naslov postao deplasiran, negde 
pred vratima "slave i uspeha", negde tamo gde počinju prave karijere Smitove a 
potom i Mejpltorpa onakve kakvima ih svet poznaje. Njihovo razdvajanje bilo je 
neminovno koliko je bilo i neminovno relativno, jer je veza među njima bila odviše 
duboka da bi ju se dalo raskinuti, sve i da su ljubavnici to hteli – a nisu, ta zašto bi? 
Otuda nije neobično da je Peti Smit bila tu negde, sasvim blizu, i onda kada je 
Mejpltorp umirao. Dvadeset godina u nekom višem smislu "zajedničkog" života, 
pa potom još dvadeset godina do vremena pojavljivanja ove knjige; kakva priča i 
kakvi životi! A može li, uostalom, biti nesrećno i uzaludno proveden život u kojem 
te je voleo neko takav? 
Gledao sam je onomad u Petrovaradinu, plesala je bosonoga uz možda najjaču 
pesmu koju je napisala, pa je sišla među nas (dok su gore gruvali Tom Verlen i 
poludeli saksofonista) i dodirivala nas i slikala nas i pričala nam i pevala, a bio je 
još uveliko dan nad Panonijom, letnji, dug, a posle je ipak pala noć, noć koja, 
znamo to, pripada ljubavnicima. 
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