
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 11 

2015.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за 
заједничке послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно 
објављује Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном 
информационо-документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе 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,  363-1620, 363-1104, 3613-734/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 

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 
Смиљана Павков, документалиста  

 
 
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 
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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 опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Држави Катар, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Кувајту, Михаила Бркића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 91/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Португал, Оливера Антића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Индонезији, Слободана Маринковића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Саудијској Арабији, Мухамеда Јусуфспахића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2015 

 

Судски пословник о изменама Судског пословника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 96/2015 

  

Уредба о канцеларијском пословању у Министарству одбране и Војсци 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне 

скупштине Републике Србије у међународним парламентарним делегацијама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 92/2015  

 

Одлука о избору члана Високог савета судства, др Милана Шкулића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 92/2015 

 

Одлука о избору члана Државног већа тужилаца, др Зорана Стојановића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 92/2015 

 

Одлука о допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за процес 

приступања Републике Србије Европској унији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 92/2015 

 



Одлука Уставног суда којом се утврђује да Правилник о одређивању, 

употреби и чувању државне, службене и пословне тајне у установама за 

издржавање казне затвора (Службени гласник СРС, број 49/79), није у 

сагласности са Уставом и законом, Службени гласник Републике Србије бр. 

93/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о изборним радњама и роковима за спровођење 

поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из 

реда судија, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Одлука о изменама Правила о раду бирачких одбора за спровођење поступка 

предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда 

судија, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 94/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика 

чланова Републичке изборне комисије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 94/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о броју заменика јавних тужилаца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 94/2015  

 

Правилник о поступку давања оружја на послугу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2015 

 

Правилник о поступку безбедносне провере и садржини упитника (за пријем 

у радни однос у Министарство унутрашњих послова), Службени гласник 

Републике Србије бр. 97/2015  

  

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима за избор 

кандидата за полазнике стручног оспособљавања (по расписаном конкурсу за 

упис у Центар за основну полицијску обуку Министарства унутрашњих 

послова), Службени гласник Републике Србије бр. 97/2015  

  

Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Краљевине Тајланда у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2015  

 

Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Шангају, 

Народна Република Кина, Дејана Маринковића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 95/2015 

  

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Протокол између Републике Србије и Португалске Републике о спровођењу 

Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица 

која незаконито бораве, потписан у Бриселу 18. септембра 2007. године, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 20/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Републике Србије 

и Португалске Републике о спровођењу Споразума између Републике Србије 

и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве, потписаног 

у Бриселу 18. септембра 2007. године, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 20/2015 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о железници, Службени гласник 

Републике Србије бр. 91/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности 

железнице, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2015 

 

Закон о јаким алкохолним пићима, Службени гласник Републике Србије бр. 

92/2015 

 

Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 94/2015 

 

Закон о озакоњењу објеката, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру, 

Службени гласник Републике Србије бр. 96/2015 

 

Закон о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у 

становима у својини грађана, задужбина и фондација, Службени гласник 

Републике Србије бр. 96/2015 

 

Закон о трговачком бродарству, Службени гласник Републике Србије бр. 

96/2015 

 

Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 96/2015 



 

Уредба о правилима о обрачунавању надокнаде за обавезу јавног превоза, 

Службени гласник Републике Србије бр. 91/2015 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за 

решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2015. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2015  

 

Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног 

плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа за период од 

2015. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2015 

 

Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних 

набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке 

послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Уредба о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и 

спасавању лица у цивилном ваздухопловству, Службени гласник Републике 

Србије бр. 93/2015 

 

Уредба о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, Службени 

гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 

која реализују удружења, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 95/2015 

 

Уредба о допуни Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2015 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења 

средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2015. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 95/2015  

 

Уредба о изменама Уредбе о оснивању Института за стратегијска 

истраживања, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2015 

 

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива 

акумулације „Ћелије”, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2015 

 



Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива 

акумулације „Грлиште”, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2015 

 

Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива, Службени 

гласник Републике Србије бр. 97/2015  

 

Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 97/2015  

 

Уредба о висини и начину плаћања накнаде за примењена геолошка 

истраживања минералних и других геолошких ресурса за 2016. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 97/2015  

 

Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање 

грађевинског материјала за 2016. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 97/2015  

  

Одлука о правним последицама престанка Јавног предузећа Новинска 

агенција Танјуг, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа 

„Службени гласник” Београд са Законом о јавним предузећима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 92/2015 

 

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима 

претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Института за 

стандардизацију Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије 

примењује у поступку спровођења монетарне политике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2015 

 

Одлука о достављању података о проценама вредности непокретности које су 

предмет хипотеке и о кредитима обезбеђеним хипотеком, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног 

пута, његовог дела и путног објекта (путарина) (од 23. јула 2015. године), 

Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 



Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног 

објекта (путарина), од 23. октобра 2015. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 93/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног 

пута, његовог дела и путног објекта (путарина) (од 12. новембра 2015. 

године), Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Критеријума и мерила за одређивање висине 

накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 94/2015  

 

Одлука о утврђивању висине накнаде за испитивање сорте пољопривредног 

биља, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне 

дажбине, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2015 

 

Одлука о утврђивању Списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о 

јавним набавкама, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2015  

  

Исправка Одлуке о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу 

јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2015 

  

Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених на 

пословима у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају, Службени 

гласник Републике Србије бр. 91/2015 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о полагању стручног испита у 

области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке 

документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању 

лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног 

планера, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2015 

 

Правилник о условима за стручну оспособљеност и посебну оспособљеност 

које треба да испуни кандидат за инструктора за транспорт опасног терета у 

ваздушном саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

  

Правилник о техничком одржавању међународних и међудржавних водних 

путева, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 



Правилник о изгледу службеног одела и ознаке на службеном оделу 

запослених у лучким капетанијама, Службени гласник Републике Србије бр. 

93/2015 

 

Правилник о поступку и методама сензорног оцењивања вина, начину обуке 

и провере стручне оспособљености сензорних оцењивача, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2015 

 

Правилник о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким 

средствима за производњу шире, вина и других производа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о службеној одећи чувара заштићеног 

подручја, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Правилник о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за 

пружање медијске услуге и поступања по пријави промене власничке 

структуре, Службени гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа 

од меса, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2015  

 

Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању 

депозита који банке дају клијентима, Службени гласник Републике Србије бр. 

94/2015 

 

Правилник о ближим условима за давање и одузимање именовања телу за 

оцењивање усаглашености цистерне за транспорт опасног терета у друмском 

саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2015 

 

Правилник о начину прегледа и обележавања посуде возила за транспорт 

одређеног опасног терета у друмском саобраћају, Службени гласник 

Републике Србије бр. 95/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о регистрацији моторних и прикључних 

возила, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2015  

 

Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Mode S 

упитних кодова за Јединствено европско небо, Службени гласник Републике 

Србије бр. 96/2015 

 

Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 96/2015 

 



Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку 

на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 97/2015  

  

Правилник о изменама и допуни Правилника о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, 

Службени гласник Републике Србије бр. 97/2015  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Службени 

гласник Републике Србије бр. 97/2015  

 

Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације 

заштићених подручја, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2015  

 

Правилник о измени Правилника о обрасцу службене легитимације чувара 

заштићеног подручја, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2015  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини декларације и 

упутства за примену средстава за заштиту биља, као и специфичним 

захтевима и ознакама ризика и упозорења за човека и животну средину и 

начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља, 

Службени гласник Републике Србије бр. 97/2015  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за 

обављање поштанских услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 

97/2015  

  

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. 91/2015 

 

Решење о преузимању власничких права на друштвеном капиталу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 93/2015 

 

Решење о давању овлашћења за обављање послова обуке енергетског 

менаџера и овлашћених енергетских саветника, Службени гласник Републике 

Србије бр. 95/2015  

  

Аутентично тумачење одредаба чл. 27, 28, 40. и 71. Закона о порезу на добит 

предузећа (Службени гласник РС, број 25/2001) и члана 41. став 3. Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији (Службени гласник РС, број 

80/2002), Службени гласник Републике Србије бр. 91/2015 

 



Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици 

Србији за период 2015–2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

93/2015 

 

Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора, Службени 

гласник Републике Србије бр. 94/2015 

  

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Чешке Републике о развојној сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 20/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума о међународном комбинованом транспорту 

између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 20/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Мађарске о друмском превозу путника и ствари, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 20/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Туниса о друмском превозу путника и ствари, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 20/2015 

 

Закон о потврђивању Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум 

о сливу реке Саве, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 20/2015 

 

Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Руске 

Федерације у области економске сарадње, привлачења инвестиција и 

реализације заједничких пројеката, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 20/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању о 

институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају 

катастрофа за регион Југоисточне Европе (2013), Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 20/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о економској сарадњи 

између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 20/2015 

 



Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању 

возачких дозвола, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 20/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Мађарске и 

Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају 

радиолошке опасности, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 20/2015 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама, 

накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и 

запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 44/2015 

 

Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

45/2015 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање активности међународне 

сарадње за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

43/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину реализације 

програма и пројеката у 2015. години, чија је реализација започета из 

средстава Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 45/2015 

 

   

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изради плана детаљне регулације за проширење трамвајске мреже 

на Новом Београду у зони депоа, градска општина Нови Београд, Службени 

лист Града Београда бр. 62/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању 

поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 58/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину 

спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за 

централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка 



предмета централизованих јавних набавки, Службени лист Града Београда 

бр. 59/2015 

 

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду 

од 15. новембра 2015. године до 15. марта 2016. године (у зимским условима), 

Службени лист Града Београда бр. 59/2015  

 

Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости, 

Службени лист Града Београда бр. 65/2015 

 

Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског 

земљишта за 2015. годину, Службени лист Града Београда бр. 65/2015 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду, 

Службени гласник Републике Србије бр. 91/2015 

 

Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у 

иностранство и њиховој заштити, Службени гласник Републике Србије бр. 

91/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити, Службени 

гласник Републике Србије бр. 95/2015 

 

Уредба о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 92/2015 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о исправи о здравственом 

осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите, Службени 

гласник Републике Србије бр. 91/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 

услуга за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2015 

 

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС 

телефона за жене са искуствима насиља, Службени гласник Републике 

Србије бр. 93/2015 

 



Правилник о дозволама за рад (за странце), Службени гласник Републике 

Србије бр. 94/2015  

 

Правилник о упису медицинског средства за употребу у ветеринарској 

медицини у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској 

медицини, о обележавању и садржају упутства за употребу, вигиланци, као и 

оглашавању медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, 

Службени гласник Републике Србије бр. 94/2015  

 

  

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и 

извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за 

заштиту деце, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 20/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора о приступању Републике 

Србије Програму Европске уније за запошљавање и социјалну солидарност 

(ЕaSI), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

20/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора за органе 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 46/2015 

 

  

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о избору чланова Националног савета за високо образовање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 91/2015 

 

Одлука о утврђивању Куће Новаковића у Краљеву за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 97/2015  

  

Правилник о висини таксе за давање стручне оцене квалитета рукописа 

уџбеничког комплета и уџбеника, стручног мишљења о квалитету рукописа 

приручника и наставних материјала, додатних наставних средстава, 

дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, експертског 



мишљења и стручног мишљења о новом издању уџбеника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2015 

  

Решење о издавању дозволе за обављање делатности колективног 

остваривања ауторског и сродног права, Службени гласник Републике Србије 

бр. 91/2015 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2015 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању бисте краља Александра I, Службени лист Града Београда 

бр. 62/2015 

 

Одлука о подизању споменика Диани Будисављевић, Службени лист Града 

Београда бр. 62/2015 

 

Одлука о подизању споменика Бориславу Пекићу, Службени лист Града 

Београда бр. 62/2015 

  

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за октобар 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 93/2015 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у октобру 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 97/2015  
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5. ДАНАС 
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7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 
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СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 
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2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена 

питања 
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4. PC PRESS 
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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 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.  Милош М. Јовичић: Правни односи у породици, 1935. год.                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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 1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ: СА 

НОВЕЛАМА ИЗ 2014. ГОДИНЕ, СУДСКОМ ПРАКСОМ И 

РЕГИСТРОМ ПОЈМОВА 

Владимир Козар, Милан Почуча 

Београд: Пословни биро, 2014. 
  

2. ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Милић Петровић 

Београд: Пословни биро, 2013. 
  

3. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА ОД ОСНИВАЊА ДО 

ПРЕСТАНКА: СА МОДЕЛИМА КОНСТИТУТИВНИХ 

АКАТА 

Секула Новаковић 

Београд: Пословни биро, 2014. 

  

4. ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ 

ПОСТУПКУ 

Владимир Вучинић, Александар Трешњев 

Београд: Пословни биро, 2014. 

  

5. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ: СА 

СУДСКОМ ПРАКСОМ, ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА И 

РЕГИСТРОМ ПОЈМОВА 

Драгољуб Лазаревић 

Београд: Пословни биро, 2014. 

  

6. МОДЕЛИ ОПШТИХ И ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА 

ПОСЛОДАВАЦА УСКЛАЂЕНИХ СА НАЈНОВИЈИМ 

ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О РАДУ 

Секула Новаковић, Жељко Албанезе 

Београд: Пословни биро, 2014. 

  

7. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ 

Жељко Албанезе 

Београд: Пословни биро, 2014. 

  

8. КОМЕНТАР ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ: СА НОВЕЛАМА ИЗ 

2014. ГОДИНЕ И СУДСКОМ ПРАКСОМ 

Владимир Козар 

Београд: Пословни биро, 2014. 

  

9. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНОМ БЕЛЕЖНИШТВУ 

Драгољуб Лазаревић 

Београд: Пословни биро, 2014. 

  

10. ЗАШТИТА ПРАВА ЛИЧНОСТИ ОД ПОВРЕДА У 

МАСМЕДИЈИМА 

Драгица Попеску 

Београд: Пословни биро, 2014. 

  

 



 

11. РЕВИЗИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА 

Љубиша Станојевић, Зденка Видович 

Београд: Пословни биро, 2014. 

  

12. УМЕЋЕ КОУЧИНГА: КАКО ВОДИТИ КОУЧИНГ 

Џени Роџерс 

Нови Сад: Психополис институт, 2014. 

  

13. ЧЕТРНАЕСТА: ВЕЛИКИ РАТ 

Оливер Јанц 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014. 

  

14. СРБИЈА: 1914–1918: РАТНИ ЦИЉЕВИ 

Ђорђе Станковић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014. 

  

15. СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ: ИЛУСТРОВАНА 

ХРОНОЛОГИЈА  

Ђорђе Ђурић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014. 

  

16. РАСПЕЋЕ СРПСКОГ НАРОДА У СРЕМУ 1914. ГОДИНЕ И 

МАЏАРИ 

Тоша Искруљев 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014. 

  

17. СРБИЈА У РАТУ 1914–1916 

Катарина Клара Штурценегер 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014. 

  

18. СРПСКИ РАТОВИ 

Бруно Барили 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014. 

  

19. СРПСКА ПИСМА ИЗ СВЕТСКОГА РАТА 

сакупио Владислав Пандуровић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014. 

  

20. СРБИ НА КОРЗИЦИ: 1914–1918 

Зоран Радовановић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014. 

  

21. ПРОКЛЕТИ СА АЗИНАРЕ: ОДИСЕЈА АУСТРОУГАРСКИХ 

ЗАРОБЉЕНИКА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

Лука Горголини 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014. 

  

22. ГАВРИЛО ПРИНЦИП: ДОКУМЕНТИ И СЕЋАЊА 

Милош Ковић 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014. 

  

 



23. ВЕЛИКИ СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ РЕЧНИК 

Данко Шипка 

Нови Сад: Прометеј, 2014. 

  

24. ЈЕЗИЧКИ ОДГОНЕТНИК 

Милорад Телебак 

Нови Сад: Прометеј, 2014. 

  

25. УМЕЋЕ ГОВОРЕЊА 

Тихомир Петровић 

Нови Сад: Прометеј, 2014. 

  

26. ТОПОНИМИ СУ ЧУВАРИ НАШЕГ ЈЕЗИКА 

Загорка Вавић Грос 

Нови Сад: Прометеј; Обреновац: Библиотека „Влада 

Аксентијевић”, 2014. 

  

27. АЛЕКСАНДАР ОБРЕНОВИЋ: ВЛАДАР НА ПРЕЛАЗУ 

ВЕКОВА: СУКОБЉЕНИ СВЕТОВИ 

Сузана Рајић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2011. 

  

28. ГОСПОДАР ЕДИП: ЕДИП НА КОЛОНУ 

Софокле 

Београд: Српска књижевна задруга, 2011. 

  

29. КЊИГА О ЊЕГОШУ 

избор Мило Ломпар 

Београд: Српска књижевна задруга, 2013. 

  

30. ЛИНГВОСТИЛИСТИКА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА 

Милош Ковачевић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2012. 

  

31. О СРПСКИМ ПИСЦИМА: КРИТИКЕ И ОГЛЕДИ 

Љубиша Јеремић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2007. 

  

32. FAIRY TALES = БАЈКЕ 

Оскар Вајлд 

Београд: Српска књижевна задруга, 2014. 

  

33. ПОВРАТАК У АРКАДИЈУ 

Славица Гароња 

Београд: Српска књижевна задруга, 2014. 

  

34. РЕЧНИК ТУРЦИЗАМА 

Ђорђе Поповић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2014. 

  

35. ПАРСИФАЛ ИЛИ ЛЕГЕНДА О СВЕТОМ ГРАЛУ 

Кретјен де Троа 

Београд: Српска књижевна задруга, 2009. 



36. СЕНТИМЕНТАЛНИ РАТ И МИР МОМЕ КАПОРА: 

ИНТЕРВЈУИ 

Момо Капор 

Београд: Српска књижевна задруга: Задужбина „Момчило 

Момо Капор”, 2014. 

  

37. СРБИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914–1918: КРАТКА 

ИСТОРИЈА 

Мира Радојевић, Љубодраг Димић 

Београд: Српска књижевна задруга: Београдски форум за свет 

равноправних, 2014. 

  

38. СРПСКА ДРЖАВНОСТ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Милош Благојевић 

Београд: Српска књижевна задруга, 2011. 

  

39. СРПСКИ ЈЕЗИК У ОГЛЕДАЛУ СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ 

ЗАДРУГЕ: ЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНЕ 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ ОДРЖАНЕ У СКЗ 

Београд: Српска књижевна задруга, 2014. 

  

40. ПОГЛЕД ИЗ ОСИЊАКА: РАЗГОВОРИ И СУСРЕТИ СА 

ДОБРИЦОМ ЋОСИЋЕМ 

Добрица Ћосић 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

41. ИСТОРИЈА РИМСКЕ ДРЖАВЕ: ОД РОМУЛА 753. 

ГОДИНЕ ПРЕ ХРИСТА, ДО СМРТИ КОНСТАНТИНА, 337. 

ГОДИНЕ НОВЕ ЕРЕ 

Мирослава Мирковић 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

42. АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ ДАДАИЗМА 

приредио Предраг Тодоровић 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

43. АКО ИКАД УМРЕМ 

Видосав Стевановић 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

44. ДОСТОЈЕВСКИ И СВЕТОСТ ЖИВОТА 

Предраг Чичовачки 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

45. СРБИЈА И ВЕНЕЦИЈА: VI–XVI ВЕК 

Момчило Спремић 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

46. ТАЈ МОЋНИ ВАЈАР, ВРЕМЕ 

Маргерит Јурсенар 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

 



47. ТАМО ГДЕ ЛОЗЕ ПЛАЧУ: ЕСЕЈИ; ДНЕВНИЦИ 

Борислав Пекић 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

48. СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

Андреј Митровић 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

49. ДИНАМИЧНИ ПОЕТСКИ СИСТЕМ Т. С. ЕЛИОТА 

Милена Владић Јованов 

Београд: Службени гласник, 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Nikola Samardžić: IDENTITET ŠPANIJE / Beograd: Admiral Books, 

2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.admiral-books.rs/spanija 

 

Ne postoji mnogo zemalja na svetu čija je istorija bogata i silovita, kao što je 

istorija Španije. Velike sile, velike bitke, različite vere i kulture, podeljenost i 

fanatizam, crkva, nevernici, jezuiti, templari... istorijska pozornica Španije 

jedinstvena je i neponovljiva. 

Istorija Španije je, između ostalog, i istorija otkrića Amerike, rivalstva sa 

Engleskom i Portugalom, složenog preplitanja arapskog, judejskog i hrišćanskog 

sveta. 

Španski građanski rat bio je sudar ideala, nade i političkih uticaja koji je pokrenuo 

milione. 

Španija je postala magično ime u celom svetu. 

Španija, to su njeni sadržaji, duh i poruke prošlosti. Hispanski identitet, uticaj u 

celom svetu i prostranstva kulture, istorije, ratovanja... 

 

Preuzeto sa sajta: ttp://www.komunikacijaikultura.org/KK6/KK6StojanovicPP.pdf 

 

Identitet Španije je pokušaj da se sažmu „osnovni tokovi prošlosti jednog prostora 

koji dopušta ispitivanje kontinuiteta od oko pola miliona godina, i istoriju nacije 

koja je prva, i poslednja, uspela da čitav svet obuhvati svojom imperijalnom 

strukturom“. Reč je o novoj sintezi, u odnosu na prethodno objavljenu Istoriju 

Španije (2003, 2005) dr Samardžića, obimom i sadržajem namenjenu zahtevnijem 

čitanju. U uvodnom tekstu nove knjige dat je opšti pregled političke, društvene i 

kulturne istorije Španije od njenog nastanka do savremenog doba, u dijahronoj 

perspektivi. Isti materijal je u nastavku razrađen i ekspliciran kroz zasebna 

poglavlja. 

„Španija gotovo da je nesaznatljiva. Njena grandiozna prošlost prožeta je i onim 

složenim tajnama, ona je mističan doživljaj istorijskog iskustva, pred kojim se troše 

i iscrpljuju generacije posvećene istraživačkoj hispanistici“. Ovakva polazna 

konstatacija otkriva žar sa kojim se profesor Samardžić upustio u opisivanje i 

promišljanje istorije jedne velike evropske nacije. Identitet Španije je delo 

naučnika koji više decenija unazad istražuje istorijsku i civilizacijsku problematiku 

Iberijskog poluostrva. To je konstanta u njegovom radu, još od doktorske 

disertacije o Karlu V (odbranjene 1995, objavljene 2001). Monografija pred nama 

poduhvat je autora sa dovoljno akumuliranog znanja, iskustva i suštinskog 

razumevanja za španski prostor i špansku naciju i de facto retkog stručnjaka za ta 

pitanja u našoj zemlji. 

Identitet Španije donosi celovitu panoramu okolnosti, zbivanja i ličnosti koji su 

kroz vekove oblikovali Španiju, ali i njihovo tumačenje: na jasan i koncizan način 



objašnjeni su fizionomija Iberijskog poluostrva i njegove osobenosti, karakteristike 

naroda što odvajkada naseljavaju taj prostor, ali i onih što su, bilo migracijama ili 

osvajanjima, dali pečat španskom biću (Feničani, stari Grci, Rimljani, Vizigoti, 

Mavri, Jevreji), geostrateške i političke prilike koje su definisale položaj Španije i 

njen značaj u Evropi i svetu, sve što ju je uzdiglo do nivoa „prve svetske imperije“ 

i što je i danas definiše kao postkolonijalnu silu. Autor takođe stavlja pod lupu 

istoriju španske demokratije, kroz iskustvo Prve, Druge i Treće republike, zatim 

Građanski rat i Frankizam, kao i posebnosti tranzicije. 

Uprkos sličnostima, Španija i Srbija (u svoje vreme Jugoslavija) su, sticajem 

geografskih i istorijskih okolnosti, dugo bile daleke i nedovoljno poznate jedna 

drugoj. Iako je u određenim vremenskim odsecima Španija zračila do naših 

prostora – svojom umetnošću, ali i turbulentnim političkim zbivanjima, kod nas sve 

do osamdesetih godina XX veka naučnog promišljanja svega španskog gotovo da 

nije bilo. Preovlađivala je u velikoj meri impresionistička slika o ovoj zemlji i 

raznim vidovima njene prošlosti i/ili sadašnjosti, i kulture. Doduše, poznavanje 

španske strane prema Srbiji je, na žalost, i dalje nedovoljno. 

Posle čitanja knjige Nikole Samardžića, usvajamo veliki broj činjenica, 

spoznajemo mesto i značaj Španije u Evropi i svetu, a potom uočavamo sličnosti sa 

balkanskim prostorom: „Iskustvo u odnosima sa islamskom civilizacijom, 

zajednička istorija španskih, potom i balkanskih Jevreja – Sefarda, iskušenja 

hristijanizacije i rehristijanizacije, suočavanje s racionalizmom i prosvetiteljstvom, 

nacionalni oslobodilački proto-liberalizam prvih decenija XIX veka, klerikalni ili 

ruralni konzervativizam i tradicionalistička reakcija na modernizacijske procese, 

autoritarna vladavina i građanski ratovi (1936–1939, 1941–1945)“. Sve to svakako 

je bio jak podsticaj za promišljanje španske prošlosti i ispitivanje paralela. 

Međutim, kako je podvučeno, analogije ipak ostaju na površini: dok je Španija 

posle Frankove smrti pokrenula novi talas globalne demokratizacije, Jugoslavija u 

tome nije uspela jer je bila u situaciji da se suoči „sa etničkim, verskim i kulturnim 

izazovima“. Nikola Samardžić zaključuje da su „razlike u raspolaganju istorijskim 

znanjem i iskustvom verovatno... odredile i važne putanje budućnosti“ dve zemlje. 

Bez obzira na ovu konstataciju, knjiga dr Samardžića ipak ima i svoju poučnu 

stranu, ako se kao nacija oslonimo na Ciceronovu devizu da je istorija učiteljica 

života. 

Identitet Španije је sinteza svedena na pravu meru. Ključni pojmovi i nazivi, te 

toponimi i antroponimi, adekvatno su eksplicirani i tačno preneseni na srpski, što 

dosad često nije bila odlika domaćih dela o Španiji. Na kraju je data obimna i 

aktuelizovana bibliografija, sačinjena od španskih i anglosaksonskih naslova. U 

njoj su izdvojeni radovi srpskih i jugoslovenskih autora, kao i prevodi na srpski i 

na jugoslovenske jezike. Na kraju se nalazi koristan dodatak „Vladari i vlade“, gde 

su hronološki i sa preciznim vremenskim odrednicama navedeni svi španski vladari 

(kraljevi, predsednici, premijeri) do danas. 

Delo Nikole Samardžića Identitet Španije značajan je doprinos srpskoj 

istoriografiji, ali i hispanistici. Pisano modernim stilom neopterećenim 

komplikovanim strukturama i objašnjenjima i sa nesumnjivim poznavanjem 

materije, to je vredan prilog domaćeg naučnika ovoj problematici, pouzdan i 



objektivan vodič kroz dugu i bogatu istoriju Španije, ali i zanimljivo štivo, 

namenjeno kako upućenim čitaocima, tako i široj publici. 

 Jasna Stojanović 

Filološki fakultet 

Univerziteta u Beogradu 

 

 

2. Dekvid Šilds, Šejn Salerno: SELINDŽER / Beograd: Admiral Books, 

2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.admiral-books.rs/selindzer--210 

 

Knjiga Selindžer nastala je tri godine nakon piščeve smrti, na osnovu 

osmogodišnjeg iscrpnog istraživanja i ekskluzivnih intervjua sa više od 200 ljudi.  

Ova knjiga je globalni kulturni događaj: definitivna biografija jednog od 

najvoljenijih i najmisterioznijih figura XX veka. 

Tokom više od pedeset godina, autor Lovca u raži neprestano je tema novinskih 

članaka i časopisa. No, svi pokušaji da se o njemu piše bili su sputani 

fundamentalnim nedostatkom pristupa podacima. Selindžer je i dalje enigma. 

Složen i protivrečan čovek skriven iza mita koji nikada nije razotkriven. Barem ne 

dosad. 

Autori su intervjuisali više od 200 ljudi na pet kontinenata, a mnogi od njih ranije 

su odbijali da njihov odnos sa Selindžerom bude zapisan. 

iz II svetskog rata, članovi njegove porodice, njegovi bliski prijatelji, njegove 

ljubavnice, njegovi vršnjaci, komšije, urednici, izdavači, kolege i ljudi sa kojima je 

imao tajne veze, nepoznate čak i njegovoj porodici. 

Šilds i Salerno (autori biografije) osvetljavaju poslednjih pedeset šest godina 

Selindžerovog života: period koji je, do ovog trenutka, za biografe bio potpuno u 

mraku. 

Knjiga sadrži mnoštvo dosad neobjavljenih fotografija (160 u celoj knjizi), 

dnevničke zapise, pisma, pravne evidencije i tajna dokumenta. 

Rezultat svega toga je konačan portret jedne od najfascinantnijih ličnosti XX veka. 

 

BIOGRAFIJA OTKRIVA TAJNE: CEO ŽIVOT LOVAC U RAŽI 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:516317-Biografija-otkriva-tajne-Ceo-

zivot-lovac-u-razi 

 

Susret sa Hemingvejom 

 

Jedna od velikih priča u istoriji književnosti jeste ona o susretu Ernesta 

Hemingveja i Selindžera u Parizu 1944. Hemingveja, koji je u to vreme imao 

tretman kao Tolstoj u Rusiji, mladi tamnokosi narednik Selindžer potražio je u 



hotelu „Ric”. Rekao mu je koliko se divi njegovim delima i kasnije pričao 

prijateljima kako je slavni pisac veoma prijatan i velikodušan, nimalo 

impresioniran sopstvenom veličinom. Uspostavili su veoma dobar odnos i Ernest 

se ponudio da pogleda neke njegove priče. Pošto je pročitao „Poslednji dan 

poslednjeg odsustva” Hemingvej je izrazio divljenje prema peru mladog kolege. 

Selindžer se vratio u svoju jedinicu u stanju blagog ushićenja i nikada nije krio da 

je Hemingvej imao ogroman uticaj na njegov stil pisanja. 

                                                                                                  Dragan Bogutović  

 

 

3. Vladimir Pištalo: KRAJ VEKA / Zrenjanin: Agora, 2010. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.agora-

books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=407:vladimirpistalo

krajveka&catid=58:izabranadelavladimirapistala&Itemid=152 

 

Sa ruba anegdote, katkad nagnuti nad samom provalijom sveta, Pištalovi junaci (ti 

uobličeni delovi ništavila) pričaju o onim ličnim istinama koje greju krv. 

Pripovedaju, zapravo, svaki, o najbitnijim tačkama vlastite emotivnosti. Iza svake 

povesti, iza kaskadnog niza događajnog, otkriva se emotivnost kao potka celine. 

Smisao se, tako, otkriva u doživljenom, koje se predstavlja kao najfundamentalniji 

sloj stvarnosti. 

 

KRAJ VEKA 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://karver.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:kraj-

veka&catid=329:pitalo-vladimir&Itemid=55 

 

Nježne i tamne, slobodne i bezobrazno inovativne, Pištalove pripovjetke vuku 

uticaje iz slikarstva, muzike, filma, reklame, spota.  

Pištalo pokazuje šta sve može, iščauravajući se iz priče u priču. Forme se 

mijenjaju. Oštro fokusirana emocija ostaje. Ove priče predstavljaju, da se 

poslužimo Ibzenovim riječima, „borbu sa trolovima u lavirintima srca”. 

„Princip mijenjanja iz knjige u knjigu Pištalo je u Kraju veka pretvorio u princip 

mijenjanja iz priče u priču. Svaka se priča razlikuje, a veže ih, kao u pjesničkoj 

zbirci, isto osjećanje i način upotrebe jezika. I prisustvo metafizike u infantilnoj 

maštovitosti. Tamna, demonska, groteskna vizija iskazana karnevalskim, 

prazničkim književnim postupkom. I kada jednu od svojih priča, postmodernu 

evokaciju biblijske legende o Kainu i Avelju, završi rečenicom: 



„Spetljali su se konci marioneta” – mi znamo da je pjesnik, prerušen u proznog 

pisca, na lapidarian način, kroz formu književne igre, izrekao najdublju istinu o 

našoj savremenosti, o kraju veka.” 

Slikovnost svake rečenice, pa i njenih dijelova, stvara kod čitaoca utisak da je 

svijet „realnog” samo magistrala na kojoj se sustiču i razilaze nizovi svijetova. 

 

 

4. David Albahari: PROPUŠTENA PRILIKA / Beograd: Arhipelag, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/propustena-prilika/ 

 

Nova knjiga priča Davida Albaharija jedna je od njegovih najznačajnijih knjiga u 

poslednjoj deceniji. 

Od priča o ljubavi, preko priča o metafizici u svakodnevnom iskustvu i priča o 

vremenu, do priča o starosti, Albahari je uobličio celinu jedinstvenu u savremenoj 

srpskoj prozi. 

Kakav je ovo svet? Da li je vreme na našoj strani? Šta se vidi i šta sve nismo videli 

u svom svetu? Priče koje neprevaziđenim albaharijevskim stilom otkrivaju čuda i 

udese svakodnevice, iskušenja i fascinacije, tajanstveno u običnom, nepredvidljivo 

u poznatom. 

Uzbudljivo, zanimljivo, duhovito. 

Prilika koju ne treba propustiti. 

 

„Priče koje se nalaze u zbirci Propuštena prilika nastale su tokom poslednjih 

nekoliko godina kao rezultat mog ‚svođenja računa’ sa svojom dosadašnjom 

pripovedačkom poetikom. Jednostavno rečeno, rezultati tog ‚sukoba’ između 

teorije (tj. moje poetike) i prakse (tj. mojih drugih knjiga priča) naveli su me da 

pokušam da pronađem neki novi ‚ugao pripovedanja’ koji bi dao nešto novo mojim 

pričama, a ipak zadržao neke od prepoznatljivih elemenata moje proze. Međutim, o 

njima – na primer, o ljubavi – pišem sa mnogo više gorčine i sarkazma nego u 

ranijim pripovedačkim zbirkama. Porodičnih priča gotovo i da nema više, a one 

koje postoje uglavnom govore o nemogućnosti porodičnog sklada. Dominantna 

tema u ovoj knjizi se nalazi u pričama koje govore o samoći, o kraju života, o 

gorčini neuspeha da se na bilo koji način promeni sitno tkanje sudbine. Jedinu 

utehu donose fantastične priče u kojima se bar, ako ništa drugo, junaci priča 

slobodno kreću između raznih vremenskih i prostornih dimenzija. Ukratko, 

Propuštena prilika je zbirka kratkih priča koja govori o trenucima u kojima se 

životi njihovih junaka potpuno menjaju, a sam život postaje propuštena prilika da 

se u našem svetu ostavi bar neki mali trag.” 

 

                                                                                                                          Autor 

 

 



5. Ljiljana Rogač Mijatović: KULTURNA DIPLOMATIJA I 

IDENTITET SRBIJE / Beograd: Clio, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://clio.rs/KULTURNA-DIPLOMATIJA-I-IDENTITET-SRBIJE_Knjiga_1953 

 

Polazeći od pitanja Kako ojačati pozicije kulture i mogućnosti koje ona ima u 

međunarodnim odnosima Srbije Ljiljana Rogač-Mijatović analizira aktuelne 

principe i instrumente javnih kulturnih politika s jedne, i različite nivoe i vezivne 

matrice identiteta Srbije, s druge strane. Počev od kosovskog mita, panslavizma i 

jugoslovenstva, sve do balkanskih i evropskih identitetskih okvira, ona proučava 

predstave o Srbiji formirane i oblikovane u stranoj i domaćoj javnosti, sa posebnim 

osvrtom na etničke stereotipe koji određuju aktuelni imidž Srbije u svetu. 

 

Autorka zaključuje da pitanja o opštem stanju kulture, o kulturnim obrascima i 

modelima komunikacije, o kulturnom kanonu, kao i o ključnim identifikatorima 

nacionalnog kulturnog identiteta moraju biti deo državne politike koja bi bila 

izražena kroz modele saradnje, medijacije i partnerstva. Put jačanja pozicija kulture 

i mogućnosti koje ona u međunarodnim odnosima ima, Ljiljana Rogač Mijatović vidi 

u afirmaciji institucija elitne i nacionalne kulture,ali i savremenog stvaralaštva. 

 

 

6. Mark Tompson: IZVOD IZ KNJIGE ROĐENIH / Beograd: Clio, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://clio.rs/IZVOD-IZ-KNJIGE-RODjENIH_Knjiga_172 

 

Tokom gotovo dve decenije, Mark Tompson predano je proučavao Kišovu 

zaostavštinu i razgovarao sa njegovom porodicom, prijateljima i poštovaocima. 

Intimno poznavanje piščevog života i regionalne istorije čine osnovu njegovog 

temeljnog čitanja i razumevanja Kišovih dela i okolnosti u kojima su stvarana. 

Više od odavanja priznanja jednoj važnoj figuri srpske književnosti i 

jugoslovenske, ili još bliže srednjoevropske kulture, ova knjiga je neobičan, 

subjektivan vodič kroz destruktivne putanje politike koje će, nedugo posle Kišove 

smrti, dovesti do izbijanja najvećeg nasilja u Evropi od Drugog svetskog rata. 

Tompsonova knjiga odaje svojevrsno priznanje Kišovom eksperimentalizmu, 

budući i sama u svojoj formi – eksperimentalna. Komponovana je kao niz 

komentara na kratki Kišov autobiografski tekst pod nazivom Izvod iz  knjige 

rođenih. 

U svom recenzentskom tekstu Čarls Simić ukazuje na važnu činjencu da je Izvod iz 

knjige rođenih prva biografija i obimna kritička studija o Danilu Kišu na 

engleskom jeziku. 

U naše vreme, kaže Čarls Simić, kada se strana književnost sve manje predaje na 

koledžima i univerzitetima i kada studenti, pa čak i neki njihovi profesori, ne 

prepoznaju nekada poznata imena, odlučnosti izdavača poput Dalkey Archive, 

Northwestern University Press, i još nekoliko njih u SAD da nastave sa 



objavljivanjem pisaca iz zemalja koje mnogi smatraju kulturnim zabitima junački 

je poduhvat. Zahvaljujući njima, sve što je Kiš napisao prevedeno je i sada se može 

naći u knjižarama, a njegove knjige i dalje bude interesovanje ozbiljnih čitalaca 

savremene književnosti, kao što objavljivanje knjige Marka Tompsona pokazuje. 

 

 

7. Fransoa Šobe, Loren Marten: MEĐUNARODNI KULTURNI 

ODNOSI / Beograd: Clio, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://clio.rs/MEDjUNARODNI-KULTURNI-ODNOSI_Knjiga_248 

 

Kombinujući istoriju međunarodnih odnosa i kulturnu transnacionalnu istoriju, 

dvojica autora ponudila su prvu pravu sintezu istraživanja višestrukih kulturnih 

interakcija, bilo da je reč o globalnim kruženjima slike i zvuka kulturnih i 

medijskih industrija ili o tokovima intelektualne i umetničke razmene u užem 

smislu. Vodeći računa i o novouvedenim temama istraživanja, od egzila 

intelektualaca u dvadesetom veku do pitanja kolonijalne ili imperijalne kulture, 

delo Međunarodni kulturni odnosi – istorija i kontekst predstavlja sredstvo rada i 

razmišljanja u cilju razumevanja savremenog sveta. 
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