
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 9 

2014.  



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 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима 
објављеним у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

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

        
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
 
Уредник:                Смиља Богдановић, начелник Одељења                 

(smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
 
Сарадници:           Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 

Смиљана Павков, документалиста за подршку процеса обраде 
правних   прописа 
Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података 
Гордана Михајловић, оператер припреме података  

 Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 

 
ШТАМПА: 
 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
Бeоград, Немањина 22-26 

 

 

 



 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа oбјављених 

у службеним  гласилима Републике Србије, 
Аутономне Покрајине Војводине и града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед садржаја нових бројева часописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. Листа најчитанијих књига 
 

 
 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
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 постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије при Сталној делегацији Републике Србије при УНЕСКО у 

Паризу, Дарка Танасковића, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Азербејџан, Небојше Родића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 99/2014 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Индији, Владимира Марића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 101/2014 

 

Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2014 

 

Закон о допунама Закона о судским таксама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 93/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 99/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о државној управи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 99/2014 

 

Одлука о избору министра привреде, Жељка Сертића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 94/2014 

 

Одлука о употреби и учешћу припадника Војске Србије у мировној операцији 

Уједињених нација у Централноафричкој Републици (MINUSCA) и војној 

операцији Европске уније у Централноафричкој Републици (EUFOR RSA) у 

2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2014 

 

Одлука о образовању Радне групе за усклађивање активности председавања 

Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), 

Службени гласник Републике Србије бр. 98/2014  

 

Одлука о одређивању боје контролног листа за проверу исправности гласачке 

кутије и боје гласачких листића за гласање на непосредним изборима за 

чланове националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 102/2014 



Одлука о образовању Одбора за организацију Самита Кине и земаља 

централне и источне Европе, Службени гласник Републике Србије бр. 

102/2014 

 

Правилник о посебним условима које треба да испуњава запослени који се 

упућује на рад у Посебну притворску јединицу и начину његовог избора пре 

упућивања на рад, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2014 

  

Решење о разрешењу Светлане Арсенић Боровнице дужности овлашћеног 

представника Републике Србије у Мешовитом комитету за расподелу 

дипломатске и конзуларне имовине из Анекса Б Споразума о питањима 

сукцесије, и именовању Вељка Одаловића за овлашћеног представника 

Републике Србије у Мешовитом комитету за расподелу дипломатске и 

конзуларне имовине из Анекса Б Споразума о питањима сукцесије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2014 

 

Решење о разрешењу чланова Комисије за утврђивање штете од 

елементарних непогода, Лазара Крстића и др Душана Вујовића и именовању 

чланова Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода, др 

Душана Вујовића и Жељка Сертића, Службени гласник Републике Србије бр. 

97/2014 

 

Решење о престанку дужности председника српског дела Међународног 

југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку 

сарадњу, проф. др Милана Бачевића, Службени гласник Републике Србије бр. 

100/2014  

 

Решење о именовању председника српског дела Међународног 

југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку 

сарадњу, Ивице Дачића, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2014  

 

Решење о именовању председника српског дела Мешовите међувладине 

комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином, 

проф. др Зоране Михајловић, Службени гласник Републике Србије бр. 

100/2014 

 

Решење о разрешењу чланова Комисије за координацију процеса трајне 

интеграције избеглица, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2014 

 

Решење о именовању председника и чланова Комисије за координацију 

процеса трајне интеграције избеглица, Службени гласник Републике Србије 

бр. 100/2014 

 



Решење о разрешењу председника и чланова Савета Координационог тела за 

процес приступања Републике Србије Европској унији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 100/2014 

 

Решење о именовању председника и чланова Савета Координационог тела за 

процес приступања Републике Србије Европској унији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 100/2014 

 

Решење о разрешењу председника Преговарачке групе за социјалну политику 

и запошљавање Координационог тела за процес приступања Републике 

Србије Европској унији, Чикош Ласла, Службени гласник Републике Србије 

бр. 100/2014 

 

Решење о именовању председника Преговарачке групе за социјалну политику 

и запошљавање Координационог тела за процес приступања Републике 

Србије Европској унији, др Ненада Иванишевића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 100/2014 

 

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за 

развој Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2014 

 

Решење о обустави од извршења Упутства за поступање адвоката током 

протеста упозорења са обуставом рада од 17. 09. 2014. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 103/2014 

 

Закључак Владе Републике Србије о именовању др Душана Вујовића, за 

гувернера Републике Србије у Групацији Светске банке, и др Расима Љајића, 

за заменика гувернера Републике Србије у Групацији Светске банке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2014 

 

Закључак Владе Републике Србије о именовању др Душана Вујовића, за 

гувернера Републике Србије у Европској банци за обнову и развој, и Жељка 

Сертића, за заменика гувернера Републике Србије у Европској банци за 

обнову и развој, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2014 

 

Правила о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за 

чланове националних савета националних мањина, Службени гласник 

Републике Србије бр. 98/2014 

 

  

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Словеније о размени и узајамној заштити тајних података, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2014 



Закон о потврђивању Безбедносног споразума између Владе Републике Србије 

и Савета министара Босне и Херцеговине, Службени гласник Републике Србије 

– Међународни уговори бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Македоније о размени и узајамној заштити тајних података, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Чешке Републике о 

размени и узајамној заштити тајних података, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Сједињених Америчких Држава у вези са безбедносним мерама за заштиту 

тајних војних података, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и 

Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског 

федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова породице чланова 

дипломатских мисија, конзуларних представништава и сталних мисија при 

међународним организацијама, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 10/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Руске Федерације о војној сарадњи, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Службе за управљање људским 

ресурсима, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 34/014 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о промету непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 

93/2014 



Закон о измени и допуни Закона о платама државних службеника и 

намештеника, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2014 

 

Закон о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 99/2014 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели страних дозвола за 

међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 94/2014 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених 

електроенергетских објеката за пренос електричне енергије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2014 

  

Уредба о утврђивању Државног програма обнове телекомуникационе 

инфраструктуре на поплављеним подручјима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 95/2014 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене природног 

добра Бељаница–Кучај, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2014  

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели страних дозвола за 

међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 98/2014  

 

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Гоч – Гвоздац”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 99/2014 

 

Уредба о проглашењу Строгог резервата природе „Мустафа”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 99/2014 

 

Уредба о проглашењу Споменика природе „Прерасти у кањону Вратне”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 99/2014 

  

Уредба о проглашењу предела изузетних одлика „Камена Гора”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 99/2014 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у сектору 

образовања, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2014 

 

Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од 

вредности на примарном тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 

100/2014 

 



Уредба о измени Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не 

постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 100/2014 

 

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Јерма”, Службени 

гласник Републике Србије бр. 101/2014 

 

Уредба о проглашењу Споменика природе „Промуклица”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 101/2014 

 

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи пољопривредним 

произвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива, 

Службени гласник Републике Србије бр. 103/2014 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених 

водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, 

ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2014 

 

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених 

производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа 

посебне дажбине, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2014 

 

Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 129 од 28. јула 2014. године 

o измени висине јединице рутне накнаде за Србију/Црну Гору/КФОР, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2014 

 

Одлука о образовању Радне групе за припрему предлога полазних основа за 

консолидацију пословања у јавним предузећима и другим предузећима која 

су од стратешког значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за 

мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације, 

Службени гласник Републике Србије бр. 100/2014 

 

Одлука о утврђивању стопе тромесечне премије осигурања депозита 

физичких лица, предузетника и малих и средњих правних лица за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2014 

  

Правилник о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција за рад у 

фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 МHz, Службени гласник 

Републике Србије бр. 94/2014 



 

Правилник о методама испитивања сорте проса (Panicum miliaceum L.) ради 

признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2014 

 

Правилник о вођењу посебне евиденције јавнобележничких записа о 

уговорима о промету непокретности, Службени гласник Републике Србије 

бр. 95/2014 

 

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 

привредна друштва, задруге и предузетнике, Службени гласник Републике 

Србије бр. 95/2014 

 

Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 

привредна друштва, задруге и предузетнике, Службени гласник Републике 

Србије бр. 95/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину признавања, 

вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним 

финансијским извештајима микро и других правних лица, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2014 

 

Правилник о измени Правилника о утврђивању Програма мера здравствене 

заштите животиња за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

95/2014 

 

Правилник о изменама Правилника о утврђивању мера за рано откривање, 

дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне 

болести плавог језика, као и начину њиховог спровођења, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2014 

 

Правилник о коначном усклађивању месечног новчаног примања, додатка за 

негу и новчане накнаде за време професионалне рехабилитације за 2013. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2014 

 

Правилник о методама испитивања сорти сточног грашка (Pisum sativum L.) и 

грахорице (Vicia sp. L.) ради признавања сорте, Службени гласник Републике 

Србије бр. 100/2014  

 

Правилник о ближим условима за издавање и одузимање именовања за 

оцењивање усаглашености цистерне за транспорт опасног терета и о начину 

прегледа и обележавања посуда кола цистерне које се користе за транспорт 

опасног терета у железничком саобраћају, Службени гласник Републике 

Србије бр. 101/2014 

 



Правилник о изменама Правилника о службеној легитимацији и службеном 

оделу фитосанитарног инспектора, као и о начину вођења евиденције о 

издатим службеним легитимацијама, Службени гласник Републике Србије 

бр. 101/2014 

 

Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних 

мобилних комуникационих мрежа, Службени гласник Републике Србије бр. 

101/2014 

 

Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној 

контроли обележавања и регистрације говеда, Службени гласник Републике 

Србије бр. 102/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за признавање, 

поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са 

географским пореклом, као и о начину производње и обележавања мирних 

вина и неких специјалних вина са географским пореклом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 102/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и 

прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на 

путевима, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2014   

 

Правилник о методама испитивања сорти јагодастих воћних врста, ради 

признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2014 

 

Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним 

документима, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2014 

 

Решења о именовању извршитеља, Службени гласник Републике Србије бр. 

100/2014 

 

Закључак Владе Републике Србије о утврђивању полазних основа за 

доношење Националне стратегије безбедности на путевима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 94/2014 

 

Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних 

складишта, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2014 

 

Списак стандарда из области опреме и заштитних система намењених за 

употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2014 

 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између 

Републике Србије и Републике Тунис, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза 

путника и ствари, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном 

друмском саобраћају, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Организације за 

образовање, науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) у вези са оснивањем 

Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама као 

Центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКА, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског 

центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног протокола о 

привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе 

времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског центра за 

средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима 

Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Конвенције о оснивању 

Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о 

привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе 

времена, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

10/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Азербејџан о сарадњи у области ветеринарства, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Агенцији за 

осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову 

и развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

10/2014 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из 

Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2014. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 33/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном 

линијском превозу путника на територији града Београда, Службени лист 

града Београда бр. 66/2014  

 

Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном 

линијском превозу путника на територији града Београда, Службени лист 

града Београда бр. 64/2014 

 

Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине града Београда за 2014. годину, Службени лист 

града Београда бр. 64/2014 

 

Решење о измени и допуни Решења о режиму саобраћаја теретних и 

запрежних возила кроз Београд, Службени лист града Београда бр. 64/2014 

  

Мере за заштиту пољопривредног земљишта на територији града Београда, 

Службени лист града Београда бр. 61/2014 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о измени Закона о здравственој заштити, Службени гласник Републике 

Србије бр. 93/2014 

 

Закон о измени Закона о здравственом осигурању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 99/2014 

 

Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за 

запошљавање за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

100/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину уписа медицинског 

средства у Регистар медицинских средстава и садржају захтева за упис 



медицинског средства у Регистар медицинских средстава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 101/2014 

 

Правилник о допунама Правилника о галенским лековима који се 

употребљавају у хуманој медицини, Службени гласник Републике Србије бр. 

101/2014 

 

Наредба о организовању и спровођењу мере карантина, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2014 

 

Решење о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 101/2014 

  

Закључак о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2014 

 

Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу 

рекламирати у средствима јавног информисања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 103/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о социјалној сигурности 

између Републике Србије и Канаде и Административног договора између 

Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и Министарства за 

људске ресурсе и стручни развој за спровођење Споразума о социјалној 

сигурности између Републике Србије и Канаде, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 9/2014 

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о 

социјалној сигурности, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 10/2014 

 

 

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. 67/2014 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 99/2014  

 

Одлука о утврђивању Комплекса Пољопривредне школе „Др Ђорђе Радић” у 

Краљеву за просторно културно-историјску целину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 100/2014 

 

Одлука о утврђивању локалитета Црквине у Стублинама за археолошко 

налазиште, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2014 

 

Одлука о утврђивању Ранохришћанске гробнице са Христограмом у Јагодин 

мали у Нишу за археолошко налазиште, Службени гласник Републике Србије 

бр. 103/2014 

 

Одлука о утврђивању локалитета Дрење на Руднику за археолошко 

налазиште, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2014 

 

Одлука о утврђивању порте Цркве Успења Пресвете Богородице у Бељини 

код Чачка за археолошко налазиште, Службени гласник Републике Србије бр. 

103/2014  

 

Решење о додели националног спортског признања спортисти Вањи Мандић 

за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијском спорту 

– џудо, одржаном у Београду 2006. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 100/2014 

 

Решење о давању сагласности на кандидатуру Кик бокс савеза Србије за 

организовање Светског сениорског првенства у кик боксу 2015. године у 

Београду, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2014 

 

Решење о додели националног спортског признања спортисти Драженку 

Митровићу за освојену сребрну медаљу на Параолимпијским играма, у 

параолимпијском спорту – атлетика, параолимпијској спортској дисциплини 

– бацање диска, одржаним у Пекингу, у Кини, 2008. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 103/2014  

 

 

 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске 

уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 – 

оквирном програму за истраживање и иновације (2014–2020), Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 9/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Конкурс за финансирање и суфинансирање националних савета националних 

мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2014. 

годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду, 

Службени лист града Београда бр. 61/2014 

 

Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду, Службени 

лист града Београда бр. 66/2014 

 

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта у Београду, Службени лист 

града Београда бр. 45/2014 
 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за август 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 100/2014 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у августу 2014. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 103/2014 

 

Допуна јавнобележничке тарифе, Службени гласник Републике Србије бр. 

103/2014 

 

  

 



Службени лист града Београда 

 

Показатељ раста потрошачких цена у јуну 2014. године, Службени лист града 

Београда бр. 63/2014 

 

Показатељ пада потрошачких цена у јулу 2014. године, Службени лист града 

Београда бр. 67/2014 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2014. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 

 

 

 

     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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 



 

 

 

 

 

     

                                      СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                  ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

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 
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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 штампи, 1881. год. 

2.   Закон о штампи са изменама и допунама, 1904. год. 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. КОМЕНТАР ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ 

ПОСТУПКУ 

Горан П. Илић, Миодраг Мајић, Слободан 

Бељански и Александар Трешњев 

Београд: Службени гласник, 2013. 
  

2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

Група аутора 

Београд: Службени гласник, Public Aktiv, 2013. 
  

3. НОВА ЕРА МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Тања Мишчевић 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

4. КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

Зоран Стојановић 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

5. ПОЛИТИКА У ГРАНИЦАМА ПРАВА 

Студија о англосаксонском 

конституционализму 

Лидија Баста Флајнер 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

6. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ 

ПОСТУПКУ 

Невена Петрушић 

Драгољуб Симовић 

Београд: Службени гласник, 2011. 

  

7. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЗАШТИТНИКУ 

ГРАЂАНА 

Богољуб Милосављевић 

Београд: Службени гласник, 2010. 

  

8. МЕЂУНАРОДНО ПРАВОСУЂЕ 

Сања Ђајић 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

9. КОЧА ПОПОВИЋ – ДУБОКА ЉУДСКА 

ТАЈНА: филозоф, војсковођа, државник 

Душан Чкребић 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

10. САБРАНА ПИСМА ИЗ ТУЂИНЕ 

Борислав Пекић 

Београд: Службени гласник, 2012. 

 

 

 

 



11. ДНЕВНИЦИ ИЗ ЗАРОБЉЕНИШТВА: 

1, 2, 3 и 4. књига 

Светозар Милошевић 

Београд: Службени гласник, 2011. 

  

12. НЕСТАЛА ОСОБА 

Франц Кафка 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

13. ХРИСТОС ПРОТИВ АРИЗОНЕ  

Камило Хосе Села  

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

14. ХЕЛИОПОЛИС: сећање на један град 

Ернст Јингер 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

15. ЖИВИ ПОКОЈНИК 

Весна Марјановић, Дејан Стојиљковић 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

16. ПОСЛЕРАТНА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ 

1945–1970. И ЊЕНА ИСТОРИЈА 

Предраг Палавестра 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

17. ЗАВОДНИК И ДРУГЕ ПРИЧЕ 

Кнут Хамсун 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

18. У ДОМУ МОЈЕ МАЈКЕ: успомене Мире 

Алечковић 

Алечковић Николић Мила 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

19. LОCUS SOLUS  

Ремон Русел 

Београд: Службени гласник, 2012. 

  

20. МЕЛЕМ ЗА ДУШУ: приче које отварају срце и 

крепе душу 

Џек Кенфилд 

Београд: Добра књига, 2011. 

  

21. НАМАСКАР ИНДИЈА, НАМАСТЕЈ НЕПАЛ 

Недјељко К. Самарџић 

Београд: Добра књига, 2009. 

  

22. GOOGLE PUT: kako jedna kompanija iz korena 

menja menadžment kakav poznajemo 

Бернар Жирар 

Београд: Добра књига, 2010. 

 



23. КРАЈ ИГРЕ 

Милован Јовановић 

Београд: Добра књига, 2009. 

  

24. СЕДМА КЊИГА: водич у будућност 

Милован Јовановић 

Београд: Добра књига, 2009. 

  

25. ПУТНИЦИ: регресије и прогресије 

Милован Јовановић 

Београд: Добра књига, 2010. 

  

26. БАЛЕТ И ЈА У НЕКОЛИКО СЛИКА 

Мирослав Цупара 

Београд: Добра књига, 2013. 

  

27. НОЋ МРТВИХ СНОВА 

Владислав Радак 

Београд: Добра књига, 2009. 

  

28. КОМА 

Мирјана Висендангер Здравковић 

Београд: Добра књига, 2007. 

  

29. ЗБОГОМ ИЛУЗИЈЕ 

Милена Маровић 

Београд: Добра књига, 2011. 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  АВГУСТ – СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ 
 

 

 

1. 1Q84: 1, 2 и 3. књига 

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика, 2011. 

 

   

2. А ПЛАНИНЕ ОДЈЕКНУШЕ 

Халед Хосеини 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

3. АНДАЛУЗИЈСКИ ПРИЈАТЕЉ 

Александер Седерберј 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

4. BUNKER SWING 

Мирјана Ђурђевић, Бранко Млађеновић 

Београд: Лагуна, 2013 

 

   

5. ДОРЋОЛ: ИМЕНА УЛИЦА 

Светлана Велмар Јанковић 

Београд: Просвета, 1991. 

 

   

6. КАД ПАДНЕ НОЋ 

Харуки Мураками 

Београд: Геопоетика, 2008. 

 

   

7. ЛЕЧЕЊЕ ШОПЕНХАУЕРОМ 

Ирвин Јалом  

Београд: Плато, 2009. 

 

 

   

8. СНОВИ И НАДАЊА 

Ноам Чомски 

Београд: Вулкан издаваштво, 2013. 

 

   

9. ПЕТИ ЛЕПТИР 

Урош Петровић 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

10.  ПОВРАТАК КУЋИ 

Бернхард Шлинк 

Београд: Плато, 2007. 

 

  

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Boris Akunjin: CEO SVET JE POZORNICA / Beograd: Informatika, 

2010. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.korisnaknjiga.com/ceo-svet-je-pozornica-naslov-

6986  

 

Boris Akunjin je pseudonim Grigorija Čhartišvilija (1956), poznatog ruskog 

japanologa i esejiste, koji je 1998. godine počeo da piše detektivske romane da bi, 

kako sam kaže, zabavio svoju suprugu Eriku. Od tada je u Rusiji prodato više od 

deset miliona primeraka njegovih knjiga, koje su prevedene na 30 jezika. 

 

Romani su hronološki povezani i govore o stvarnim događajima iz ruske istorije 

poslednjih decenija XIX veka. Akunjin je vrstan stilista. Možemo ga čitati kao 

postmodernistu, stvaraoca koji poznaje i koristi kontekst čitave ruske (i ne samo 

ruske) književnosti i kulture, a možemo se, povučeni uzbudljivom 

kriminalističkom pričom, prepustiti i pročitati ga u jednom dahu, kao u detinjstvu. 

 

Prvi kanal ruske televizije 2002. godine snimio je trodelni televzijski film po 

romanu „Azazel“. Ovaj roman je 2002. proglašen za najbolju inostranu knjigu 

godine u Francuskoj – dobio je „Prix mysrere de la critique“, a 2003. ušao je u 

najuži izbor za englesku nagradu „Gold dagger“. Ruska ekranizacija romana 

„Turski gambit“ bila je najgledaniji film 2005. godine. Studio Nikite Mihalkova je 

snimio film no romanu „Državni savetnik“. „Krunisanje“ je dobilo rusku nagradu 

„Braća Karamazovi“ za 2000. godinu. 

 

 

 

2. Boris Akunjin: ŠPIJUNSKI ROMAN / Beograd: Baš knjiga, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizara.com/Spijunski-roman-Boris-Akunjin-

139294  

   

Krimi-priča o borbi obaveštajnih službi Rusije i Nemačke pre totalnog početka 

Drugog svetskog rata (veoma profesionalno, do tančina, opisane), o političkoj 

atmosferi u Rusiji i predratnoj Evropi, o Moskvi s kraja tridesetih godina XX veka, 

o pravoj ljubavi, o ljudskom dostojanstvu, o hrabrosti i podlosti, o vernosti i 

izdajstvu, kao i o neodvojivom svojstvu omiljenih junaka Akunjina – umeću da se 

donese odluka u sudbinskom trenutku. Oni pak čitaoci koji jedva čekaju svaku 

novu Akunjinovu knjigu (ova je dvadeseta prevedena na srpski jezik) svakako će 

prepoznati u glavnim junacima Špijunskog romana predstavnike tog ljudskog soja 

kome pripadaju Kornelius Fon Dorn, Danila Fondorin, opšti ljubimac Erast 



Petrovič Fandorin i drugi Akunjinovi likovi, predstavnici slavne ruske grane 

viteškog roda Fon Teofels, s njegovom porodičnom devizom koja potiče od 

osnivača roda iz dubine vekova: „Honor primum, alia deinde“ (prvo čast, ostalo za 

njom). Baš prema zakonu krimi žanra, finale knjige će i te kako iznenaditi sve 

čitaoce ove knjige – i prave „početnike“ i zagrižene „akunjiste“. Filmski studio 

Nikite Mihalkova TRITE ekranizovao je ovaj roman. Film se zove Špijun (2011).  

 

                                                                                               

O autoru  

 

Dok je u komunističkoj Rusiji žanr detektivskih romana bio skoro nepostojeći, jer 

kako kaže Akunjin, „u zemlji u kojoj je trebalo da svi budu srećni, nije moglo biti 

ozbiljnih zločina“, danas on doživljava pravi procvat. Sve do pada komunizma 

1991, obrazovani ruski čitaoci su zadržali klasični ukus, ali sve se promenilo kada 

je postala dostupna ne samo „dekadentna“ zapadna književnost već i dugo 

zabranjeni ruski autori. Brzinom s kojom je rastao kriminal u Rusiji, cvetala je i 

kriminalistička književnost, a interesantno je da su vodeći pisci krimi-bestselera 

koji slikaju život u savremenoj Rusiji dvoje ljudi koji su upoznali zakon iz prve 

ruke, bivša policajka i bivši osuđenik. Ipak, i pored njihove velike lokalne 

popularnosti, nedovoljna književna vrednost sprečavala ih je da dopru do strane 

publike. Ali pojavio se jedan autor kriminalističkih romana koji je probio granice 

svoje zemlje, Boris Akunjin. Iako je njegov prvi roman objavljen pre samo sedam 

godina, Akunjinovi tiraži već se mere milionima, njegovi romani prevedeni su na 

28 svetskih jezika, a naša izdavačka kuća Informatika poduhvatila se objavljivanja 

celog ciklusa „Avantura Erasta Fandorina“. Najnoviji objavljeni naslov iz ovog 

ciklusa, Levijatan, osvojio je nagradu za najbolji prevod ruske proze koja nosi ima 

Jovana Maksimovića. 

 

Karakteristično za Akunjinove romane je da nisu smešteni u savremenu Rusiju, već 

u devetnaesti vek, „kada je književnost bila velika, vera u napredak beskrajna, a 

zločini vršeni i otkrivani otmeno i sa stilom.“ Ova dela mogu se čitati kao 

postmoderna književnost, koja poznaje i vešto se koristi kontekstom svetske, a 

posebno ruske književnosti i kulture, ali je moguće i prepustiti se uzbudljivom 

zapletu i čitati ih kao pravo kriminalističko štivo. Ono što ih još izdvaja od ostalih 

masovno popularnih ruskih krimi romana jeste to što njihov autor nije ni bivši 

policajac, ni bivši zatvorenik, već predstavnik književne elite. 

 

Boris Akunjin je pseudonim Grigorija Čhartišvilija, cenjenog filologa, japanologa i 

književnog kritičara. Zbog uvrežene predrasude o visokim i niskim žanrovima, 

koja je u Rusiji još uvek na snazi, autor je na početku sakrivao svoj identitet: „U 

svetu kome ja pripadam“, otkriva on u intervjuu koji je prošle godine dao za 

Telegraf, „pisanje detektivskih romana bilo je nezamislivo. Čak i sad neki od mojih 

starih poznanika me gledaju kao nekog raščinjenog sveštenika.“ Poznata je 

anegdota po kojoj je autor počeo da piše krimi romane da bi zabavio svoju ženu. 

„Bili smo u metrou, ona je čitala detektivski roman, a ja sam primetio da je knjiga 



umotana u korice tako da ljudi ne mogu da vide šta čita. Želela je da misle da čita 

nešto intelektualno.Tada mi je palo na pamet da neko mora da napiše detektivski 

roman koji se dame poput moje žene neće stideti da javno čitaju.“ Pseudonim koji 

je autor sebi izabrao na japanskom znači „loš momak“ a inicijali B. Akunjin 

asociraju i na Bakunjina, poznatog revolucionara, filozofa i anarhistu iz 19. veka. 

 

Iako su Akunjinove knjige skupe za ruske standarde, izvrsno se prodaju, a u 

inostranstvu je trenutno najčitaniji ruski pisac. Po njegovoj prvoj knjizi, „Azazel“, 

snimljen je trodelni televizijski film, u moskovskom pozorištu je po njemu 

postavljen komad, a američki reditelji i producent Pol Verhoven otkupio je pravo 

na njegovu ekranizaciju. U isto vreme poznati ruski režiser Nikita Mihalkov 

najavio je snimanje filma po romanu „Državni savetnik“. Akunjin je nedavno 

završio jedanaestu knjigu svog serijala o Fandorinu, a u međuvremenu je napisao i 

dve knjige o Fandorinovom unuku koji se vratio iz egzila i dve o kaluđerici koja se 

bori protiv kriminala. Svaki roman je napisan u drugačijem maniru – „Azazel“ je 

romantična avantura, „Levijatan“ podseća na Agatu Kristi, „Turski gambit“ je 

špijunski triler smešten u doba rusko-turskih ratova. 

 

O liku detektiva Fandorina autor kaže: „Kada sam bio dete nije postojao nijedan lik 

iz ruske književnosti koga sam mogao da imitiram. Bio sam Šerlok Holms ili 

D'Аrtanjan, ili neki drugi prokleti stranac. Ne možete sa jedanaest ili dvanaest 

godina da se pretvarate da ste lik iz Turgenjeva. Šta biste radili? Cmizdrili? Žalili 

se?“ Pozajmivši ponešto od svojih omiljenih književnih likova – Bolkonskog, 

kneza Miškina i Pečorina, Akunjin je stvorio lik koji je sasvim nov u ruskoj 

književnosti. Zamišljen kao suprotnost negativnom stereotipu ruskog intelektuaca, 

Fandorin je inteligentan, ali i praktičan, uvek u dobroj fizičkoj formi. Pored toga, 

on je besprekorno obučen i odmeren prema damama na koje ostavlja veliki utisak, 

fasciniran kineskom filozofijom i japanskim borilačkim veštinama, smiruje se 

kaligrafijom, a s vremena na vreme sastavi i haiku. Za razliku od ruske 

inteligencije, koja je kritikovala političku vlast, ali uvek bila odana državi, 

Fandorin je individualista koji ne služi ni šefa moskovske policije, ni 

gradonačelnika, čak ni cara, već samo svoju zemlju. 

 

Paralela koju autor podvlači između vremena koje opisuje i današnje Rusije je 

očigledna – poslednja četvrtina devetnaestog veka je period koji je sledio nakon 

prve ruske liberalne revolucije, kada su nakratko ostvarene slobode ponovo 

ugušene, kapitalizam se širio ogromnom brzinom, ekonomija jačala, što uporedo sa 

padom moralnih vrednosti, naglim bogaćenjem jednih, a siromašenjem ostalih, 

podseća na stanje u Rusiji posle Gorbačova. Akunjin smatra da je Čehovljev 

moralni imperativ „ceđenja roba iz sebe, kap po kap“ najznačajniji proizvod 

postkomunističke Rusije: „Iscedili smo dosta. U poslednjih deset ili petnaest 

godina ljudi koji žive u ovoj zemlji ispravili su svoja leđa.“ 

 

Iako se shvatanje uloge književnosti u Rusiji donekle izmenilo, Akunjin ipak ističe: 

„Nikad se ne srećem sa ruskom publikom zato što bi se tu uvek našao neki tip koji 



bi ustao i rekao, ‘Šta je smisao života? Da li Bog postoji?’, i tako dalje. Rusi su 

navikli da gledaju na pisca kao na učitelja života. Mene ta tradicija iritira zato što 

ja ne želim da budem učitelj života. Ja želim samo da budem zabavljač, to mi je 

dovoljno.“ 

 

Tijana Spasić 

 

 

 

3. Boris Akunjin: DODATNA LEKTIRA / Beograd: Informatika, 2001. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.korisnaknjiga.com/turski-gambit-naslov-17970  

 

Nastavak „Azazela“, „Turski gambit“ opisuje događaje koji se dešavaju 1877. 

godine u Bugarskoj. Rat između posrnulog osmanskog carstva i ruske imperije 

uveliko traje. Ali završetak se ne nazire iako je Turska na izdisaju. Jedna mlada 

ruska devojka je na putu ka svom vereniku koji služi svoj dug otažbini u ruskoj 

vojsci. Prevarena od svojih bugarskih vodiča umalo strada u skrivenom bugarskom 

hanu, ali zahvaljujući čudnom sedokosom zemljaku uspeva da nastavi svoj put. 

Sedokosi zemljak je Erast Fandorin koji se vraća kao dobrovljac iz srpsko-turskog 

rata, mnogo zreliji, preživevši lične katastrofe. Samo zbog svog patriotizma i vere i 

dalje je spreman da se sukobljava sa neprijateljima koji ugrožavaju majčicu Rusiju. 

Interesantno je da se u ovom romanu on pojavljuje skoro do samog kraja kao 

potpuno sporedan lik, da bi uspešno rešio još jednu misteriju. 

Glavni likovi: Varvara Andrejevna, general Soboljev (Skobeljev) – istorijska 

ličnost, poznat po svojoj velikoj hrabrosti, Anvar paša – francuski novinar Dževre, 

kockar i ludački hrabar grof Zurov, jesu likovi oko kojih se pravi zaplet romana. 

Do samog kraja potpuno je neizvesno kako će se rešiti sukob dva carstva koji bitno 

utiče na sliku nove Evrope koja se stvara. Turski gambit je roman koji slikovito 

opisuje najbitnije događaje tog perioda. 1877. je hrabra i romantična godina i 

velika prekretnica u istoriji Evrope. 

 

 

 

4. Boris Akunjin: F.M. / Beograd: Informatika, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: ttp://www.delfi.rs/knjige/11308_f_m_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Roman se sastoji od dve sižejne linije: prva prati prepreke na koje nailazi glavni 

junak, naš savremenik Nikolas Fandorin, unuk velikog detektiva Erasta Fandorina, 

u potrazi za izgubljenim rukopisom romana Dostojevskog „Zločin i kazna“, tj. 

prvom verzijom tog romana za koju se mislilo da je pisac uništio. Druga linija 

predstavlja upravo tu verziju romana „Zločin i kazna“, tj. Akunjinovu verziju 

događaja vezanih za Raskoljnikovljev zločin. 

 



5. Zoran Predin: DRUGA ŽENA U HAREMU / Beograd: Menart, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.ravnododna.com/zoran-predin-druga-zena-u-haremu-

bez-jeftinog-podilazenja/ 

 

Šarmantan kakvim ga znamo s koncerata, iz intervjua, kao (kant)autora i izvođača, 

Slovenac Zoran Predin je i kao literat, odnosno potpisnik zbirke pitkih i zabavnih 

putopisnih, anegdotalnih i naprosto retrospektivnih „dnevničkih” zapisa 

objedinjenih u njegovoj prvoj knjizi prevedenoj na hrvatski jezik, „Druga žena u 

haremu”. 

 

U proznoj pisanoj riječi Predin se tečnim i zabavnim stilom potvrđuje kao duhovit i 

ozbiljan, naivan i mudar, emotivan i perceptivan čovjek koji nastoji uživati u 

životu te kao umjetnik doprijeti do široke publike, svidjeti se, ali bez jeftinog 

podilaženja i iznevjerivanja dostojanstva. 

 

Kroz dvadeset i tri poglavlja vodi nas na obiteljsko-turistička i glazbeno-poslovna 

putovanja regijom (Maribor, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Vinkovci, Bitola, Ohrid, 

Niš, Bizeljsko, Prilep, Struga, Delnice, Limski kanal, Hvar…) i širom zemaljske 

kugle (SAD, Gruzija, Australija, Irska, Francuska, Češka, Turska, Kenija, Škotska, 

Velika Britanija…), vazda otvoren i spreman prepoznati ljepote prirode, žena, 

glazbe, običaja i ljudskog duha – čak i kao sudionik cirkusa zvanog Eurosong 

(Dublin, 1997) čiji su ga „glazbeni“ imperativi naveli da napiše najogorčenije 

stranice knjige – te se posvuda dobro zabaviti na, kako veli, štajerski način. 

 

Premda nije riječ o autobiografiji, kroz putopisnom linijom objedinjen niz crtica i 

bilježaka događaja za osobno pamćenje, bio to ubod ose u lijevo jaje ili (mogući) 

susret s Elizabetom II, Predin o sebi i svojoj osobnosti, životnom i umjetničkom 

putu i kredu, onome od čega je kreativno sazdan, govori više i dojmljivije no što je 

to uspjelo mnogim autorima debelih biografija nekog glazbenika ili benda. Na 

dvadeset i pet stranica „Priče o Lačnom Franzu“ na djelovanje se svog isprva 

uvelike avangardnog rock sastava s kojim je trasirao karijeru, osvrće uz obilje 

izvrsnih komentara, zapažanja i procjena, napisanih iz dragocjene i jedinstvene 

pozicije insidera i glavnog autora koji nam umjesto akribijske pedanterije, 

emotivno, subjektivno i živo predstavlja zajednički duh jednog od reprezentativnih 

predstavnika jugoslavenskog novoga vala čiji je prvijenac „Ikebana“ iz 1981. (i 

danas uzbudljivo malo čudo) jedan od šačice najboljih (domaćih/regionalnih) 

albuma tog (i svih) vremena. 

 

Svoje zapise, ograđuje se uvodno, Predin ne smatra umjetnošću, no zna nasmijati 

(„mobiteli su tada bili smiješno veliki, skoro kao moja vjera u bolje sutra“), zanijeti 

(entuzijastički ushit bogatstvom okusa, boja i mirisa, joie de vivreom New 

Orleansa), dirnuti (izniman opis susreta sa Sarajevom i njegovim stanovnicima u 

veljači 1996, koji mjesec po svršetku rata), zgodno se poigrati riječima, stvoriti 

sugestivne slike mjesta, vremena i događaja, implicitno dočarati vlastitu 



svjetonazorsku energiju te neprogramatski emanirati dobru volju i zarazni 

optimizam, mada na jednom mjestu sebe i svoj tadašnji sastav (Žive legende) 

naziva „na sve loše naviknutima cinicima“. Zar je za umjetnost potrebno više? 

 

                                                                                     Janko Heidl – 14.11.2013. 

 

 

 

6. Vedrana Rudan: U ZEMLJI KRVI I IDIOTA / Beograd: VBZ, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizare-vulkan.rs/U-ZEMLJI-KRVI-I-IDIOTA-

26175  

 

Vedrana Rudan se usuđuje reći ono što se drugi ne usude. O Hrvatima i Srbima, o 

Americi, Izraelu i Palestincima, o katoličkoj crkvi, o ženama i muškarcima, o sebi i 

svom mužu… Ona obožava nasrnuti na tabue koji nas sprečavaju da slobodno 

mislimo i jasno vidimo, pa čak ako ponekad i pretjera, nepogrešivo razotkriva 

licemjerje, šovinizam, primitivizam, zlostavljanje… jednom riječju nepravdu. 

Provjerite i vi zašto su ovi tekstovi Vedrane Rudan, koji su objavljivani u 

Nacionalu i na njenom blogu, dosad pročitani više od dva milijuna puta.  

 

 

 

7. Aleksandar Gatalica: OGROMNI MIKROKOSMOSI: izabrani 

romani / Beograd: Čarobna knjiga, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.knjizare-vulkan.rs/OGROMNI-MIKROKOSMOSI-

27781  

 

„Čarobna knjiga“ s ponosom najavljuje knjigu izabranih romana Aleksandra 

Gatalice, ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade i Nagrade „Meša Selimović“. 

Knjigu čine tri romana: Linije života (Nagrada „Miloš Crnjanski“), Euripidova 

smrt i Naličja (najuži izbor za Ninovu nagradu). Ovi romani će vas upoznati s 

pomalo drugačijim Gatalicom, senzitivnijim i introspektivnijim, ali i dalje 

zainteresovanim za sudbine mnogih čudnih i izmaštanih likova. 

 

http://www.ravnododna.com/author/janko-heidl/

