
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 9 

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 постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Аргентини, Јеле Баћовић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 77/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној 

основи, са седиштем у Адис Абеби, Драгана Момчиловића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 77/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној 

основи, са седиштем у Адис Абеби, Драгана Мраовића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 77/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Сенегал, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Рабату, Станислава Стакића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 77/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Сенегал, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Рабату, Слађане Прице Тавчиовске, Службени гласник Републике 

Србије бр. 77/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној 

основи, са седиштем у Пекингу, Миомира Удовичког, Службени гласник 

Републике Србије бр. 77/2015 

    

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној 

основи, са седиштем у Пекингу, Милана Бачевића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 77/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Савезној Републици Немачкој, Душана Црногорчевића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 



Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Норвешкој, Сузане Бошковић Продановић, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 

Исправка Закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, 

постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, Службени 

гласник Републике Србије бр. 79/2015 

 

Уредба о војној легитимацији, Службени гласник Републике Србије бр. 

79/2015 

    

Одлука о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са 

Европском унијом, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2015 

 

Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за решавање проблема 

мешовитих миграционих токова, Службени гласник Републике Србије бр. 

78/2015 

 

Одлука о избору председника, чланова и заменика Изборне комисије Високог 

савета судства, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2015   

 

Одлука о издавању Потврде о уласку на територију Републике Србије за 

мигранте који долазе из земаља у којима су њихови животи у опасности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2015  

 

Правилник о начину вођења посебне евиденције о лицима осуђеним за 

кривична дела против полне слободе извршена према малолетним лицима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 76/2015 

 

Решење Министарства државне управе и локалне самоуправе којим се 

Алтернатива за промене, са седиштем у Прешеву, уписује у Регистар 

политичких странака, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Александра Тодоровића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Ивице Здравковића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Небојше Илића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2015 

   



Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Миломира Лукића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Милка Палибрка, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Вјекослава Бобара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Мирјане Радоњић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Зорана Трнинића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2015  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике 

Србије и Владе Словачке Републике о спровођењу Споразума између 

Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито 

бораве, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

17/2015 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о образовању Покрајинског савета за миграције, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 33/2015 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о давању овлашћења за регистрацију, 

отварање и пословање представништва Аутономне Покрајине Војводине у 

Бриселу, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 37/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за миграције, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 38/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима за ангажовање лица за 

обављање послова за потребе посланичких група у Скупштини Аутономне 



Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

39/2015 

 

Правилник о критеријумима за суфинасирање припреме предлога активности 

међународне сарадње, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

39/2015 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању Дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког 

програма у Републици Србији за период 2015–2019. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2015 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о садржини, начину и поступку 

вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку 

опреме у 2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког 

програма за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Уредба о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање 

привредних субјеката у области информационо-комуникационе технологије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2015  

 

Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском 

надзору, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 

Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 

Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања 

„Дечје недеље” у 2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

81/2015 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја 

инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица–Београд (Батајница), 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2015  

 



Одлука о образовању Савета за развој електронског пословања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2015 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 

посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница” на животну 

средину, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Измена и 

допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка 

Копаоник на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2015   

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне 

документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши 

Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области 

стандардизације, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2015 

 

Одлука о усвајању превода Међународних стандарда врховних ревизорских 

институција, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2015 

 

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у 

поступању са финансијским средствима Европске уније, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2015    

 

Одлука о измени Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2015    

 

Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе 

за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, 

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2015    

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ближим условима и начину вршења 

независне процене вредности имовине и обавеза банке ради утврђивања 

испуњености услова за покретање поступка реструктурирања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2015    

 

Одлука о информацијама и подацима који се достављају Народној банци 

Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и 

банкарске групе, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2015    

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој 

Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2015    

 



Одлука о измени и допуни Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2015    

 

Одлука о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2016. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2015 

 

Одлука о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено 

осигурање за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2015 

 

Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну 

сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој 

од тржишне цене, или без накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 

80/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о одређивању субјеката приватизације од 

стратешког значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину 

вођења Регистра меница и овлашћења, Службени гласник Републике Србије 

бр. 80/2015 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о изради измена и допуна Просторног 

плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 

Одлука о образовању Буџетског фонда за потребе војног образовања и војне 

научноистраживачке делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 

82/2015 

 

Одлука о управљању токовима готовине преко агента банке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 82/2015 

 

Одлука о допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним 

услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2015 

 

Одлука о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање 

прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и 

одобрења Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

82/2015   

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредбе чл. 5. до 8. Уредбе о 

енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије 



(Службени гласник РС број 90/2013), нису у сагласности са Уставом и 

законом, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2015 

   

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на 

електричну енергију за крајњу потрошњу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 76/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и 

поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објеката, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2015 

 

Правилник о изменама и допуни 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. 78/2015    

 

Правилник о измени и допуни Правилника о условима у погледу стручне 

оспособљености које мора да испуњава овлашћено стручно лице које 

испитује посуду под притиском или цистерну за транспорт опасног терета, о 

обрасцу Регистра овлашћених стручних лица и о изгледу жига, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2015    

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при излагању буци, Службени гласник Републике 

Србије бр. 78/2015    

 

Правилник о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и 

техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2015    

 

Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Правилник о допунама Правилника о трошковима које сносе трећа лица пред 

Агенцијом за приватизацију, Службени гласник Републике Србије бр. 

80/2015 

 

Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за 

рекреативни риболов за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 80/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о квалитету сирове кафе, производа од 

кафе, сурогата кафе и сродних производа, Службени гласник Републике 

Србије бр. 80/2015 



Правилник о изменама Правилника о максимално дозвољеним количинама 

остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и 

храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине 

остатака средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 

80/2015 

 

Правилник о измени Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе 

које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности 

управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког 

система, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2015 

 

Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 

Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 

Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 

Правилник о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног 

терета у железничком саобраћају, као и обавезама учесника у транспорту 

опасног терета у железничком саобраћају и у ванредним догађајима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 

Правилник о програму оспособљавања и начину провере знања запослених 

код учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају, као и о 

начину на који се поступа са документацијом о њиховом оспособљавању, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о минималним техничким 

условима за обављање трговине дериватима нафте и биогоривом, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2015  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку 

остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног 

пореза, Службени гласник Републике Србије бр. 82/2015  

 



Правилник о измени и допуни Правилника о утврђивању Плана издавања 

пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања 

поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 

82/2015  

 

Правилник о изменама Правилника о условима и нормативима за 

пројектовање стамбених зграда и станова, Службени гласник Републике 

Србије бр. 82/2015  

 

Правилник о допуни Правилника о испитивању возила, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2015 

       

Упутство за утврђивање референтне и дисконтне каматне стопе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2015 

 

Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање 

јавног авио-превоза, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2015 

 

Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије 

за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2015    

 

Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу саопштавања јавности 

музичких дела преко интернета и мобилних сервиса, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2015    

  

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Конвенција о међународним железничким превозима (COTIF). Додатак Ц – 

Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID), Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 17/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају 

између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 17/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

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. 33/2015 

 



Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају 

статус јавно признатих организатора активности формалног образовања 

одраслих на територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 35/2015 

 

Правилник о изменама и допуни 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. 36/2015 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

финансирање и суфинансирање активности програма и пројеката нациналних 

савета националних мањина у области основног и средњег образовања, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 36/2015 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у 

установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2015 

 

Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од 

посебног интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2015 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавања 

зграда, објеката и опреме у установама високог образовања чији је оснивач 

Аутономна Покрајина Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 39/2015 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и поправки и 

одржавање зграда, објеката и опреме у установама студентског стандарда чији 

је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 39/2015 

 

Правилник о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2015 

 

 

 

 

 

 

 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких 

инфекција, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, 

Службени гласник Републике Србије бр. 77/2015 

 

Правилник о начину, поступку и индикацијама за упућивање осигураних 

лица на лечење хипербаричном оксигенацијом, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2015 

  

Закључак о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2015 

  

Колективни уговор Јавног предузећа „Службени гласник”, Службени гласник 

Републике Србије бр. 77/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о образовању Радне групе за припрему образложеног предлога акта о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне 

Покрајине Војводине и припрему предлога акта о максималном броју 

запослених за сваки организациони облик у систему Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 34/2015 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање радних места истраживача-

повратника из иностранства, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 39/2015 

 

Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу”, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 

програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се 

финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је 

оснивач Република Србија у школској 2015/2016. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2015 

 

Одлука о образовању Националног саветодавног комитета за праћење 

примене Хашке Конвенције за заштиту културних добара у случају оружаних 

сукоба, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2015 

 

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, 

Службени гласник Републике Србије бр. 82/2015  

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2015 

 

Решења о додели новчаних награда за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о престанку важења Одлуке о установљавању годишње награде „Др 

Зоран Ђинђић” за младог научника и истраживача, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 34/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер 

академских студија и докторских студија који се финансирају из буџета 

Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у 

Новом Саду у школској 2015/2016. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 35/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 

програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се 

финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у 

саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2015/2016. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 35/2015 

 

Правилник о условима регресирања превоза ученика средњих школа у АП 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2015 



Правилник о поступку акредитације основних школа на територији АП 

Војводине по програму „Активне школе”, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 39/2015 

 

Правилник о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте у 

установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина 

Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2015 
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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. 
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У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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1. Ante Tomić: LUK I VODA / Beograd: Rende, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/knjizara/?139,luk-i-voda-ante-tomic 

 

A kad tamo – Tomić! 

 

Ovi što žive ovdje, ovi ribari i težaci, žene koje su nekad slagale sardine u konzerve 

i njihovi muževi iz Neptunove službe održavanja, koji su nakon radnog vremena 

popravljali brodske motore i motokultivatore, ljudi koji možda sad spavaju u 

garažama da bi iznajmili svoju postelju, njima ja vjerujem i želim im pripadati, 

koliko su god njihovi životi ponekad otrcani i smiješni. 

 

(Komiška elegija) 

 

Kao pisac, i beletristički i novinski, Ante Tomić voli da ljude koji ga čitaju 

nasmejava i zabavlja, i to čini s velikim uspehom. Ako i ima danas duhovitijih od 

njega u ovoj našoj branši – onda se stvarno odlično kriju, toliko dobro da ja ne 

mogu da se setim nijednog. Ima, doduše, jedan ili dvojica, isto su iz Splita, koji su 

mu negde blizu, ali na neki drugačiji način.  

 

Mogao sam sve ovo reći i jednostavnije, evo ovako: Ante Tomić je urnebesno 

duhovit pisac. To ionako zna svako ko je čitao bilo šta njegovo. Ako imate 

ozbiljniji čitalački problem s Tomićevom duhovitošću, onda možda imate problem 

s duhovitošću uopšte. Hm, da se možda prebacite na žitija svetaca ili partijske 

programe? Istovremeno, međutim, koliko je njegova duhovitost prednost i 

blagoslov, toliko može da bude i zamka, u koju lako upadnu površniji čitaoci. Ante 

Tomić je, naime, istovremeno i jedan od najozbiljnijih savremenih naših („naš“ je 

svako ko piše na našem zajedničkom jeziku) pisaca koje znam. Naravno, pod 

uslovom da ozbiljnost shvatimo suštinski a ne štreberski: ne kao pristojnije ime za 

pretencioznu dosadu i nadobudnost mrtvih puvala, nego kao smisleno, iskreno, 

inteligentno, darovito i mestimično vrlo strasno propitivanje svega onoga što je 

uistinu važno u životu, kako samom piscu, tako i nama koji ga čitamo. A baš to 

Tomić radi, kako u svojim romanima i pričama, tako bogme i u novinskim 

feljtonima i kolumnama koje ispisuje u poslednjih petnaestak i više godina, i koje 

zapravo pokazuju sve najbolje Tomićeve spisateljske vrline, iz kojih su izrasli 

književni hitovi kakvi su Što je muškarac bez  brkova ili Čudo u Poskokovoj Dragi.  

 

Tomić je do sada u Hrvatskoj objavio pet knjiga izabranih kolumni, a meni je 

pripala čast i zadovoljstvo da iz tih knjiga, plus nešto malo od „neukoričenog 

materijala“, proberem sedamdesetak tekstova za publiku (pretežno) u Srbiji, koja 

verovatno manje poznaje njegov rad ove vrste. Zadatak istovremeno težak i lak, 

muka i užitak: lepo je probijati se kroz tu tekstualnu šikaru, a muka je raskrčiti je, 



to jest, izdvojiti jedan njen mali deo, izabrati iz tog izobilja... Pokušao sam da u 

konačnom izboru iskombinujem nekoliko pristupa: jedan je neizbežno „best of“, 

drugi je ilustrativnost, to jest, priređivačka namera da se publici pokažu sve ključne 

strane Tomićevog pisanja, i ona eksplicitno duhovita i hašekovski rugalačka, i ona 

jetko kritička, i ona sjajno sociološki opservatorska, ali bogme i ona sasvim lična i 

vrlo lirska; treći pristup je onaj tematski, s diskretno naglašenim posebnim 

interesovanjem za tzv. srpsko-hrvatski kompleks: ipak je to večito žuljno pitanje 

„ovih prostora“ ono na kojem se najčešće i najlakše „padalo“ u poslednjih četvrt 

veka. Tomić je i tu, kao i u drugome, o(p)stao na visini dostojnoj sopstvene pameti, 

talenta i ljudskosti.  

 

Stalo mi je do toga da ovo potonje, ljudskost, posebno naglasim, svestan da se 

krećem rubnim, skliskim terenom, odakle nije teško upasti u rupčagu kiča kao falš-

sentimenta. Ali, taj je rizik vredan preuzimanja, jer sam se bezbroj puta divio 

jednom od Tomićevih najdragocenijih darova: činjenici da je njegovo mišljenje, 

pisanje i življenje sasvim rasterećeno snobovskih standarda, strahova i obzira, to 

jest, da se ovaj pisac – a to je vrlina mnogo, mnogo ređa nego što možete da 

zamislite! – nikada ne odaje pokondirenosti bilo koje vrste. Šta to konkretno znači? 

Tomić izuzetno voli i poznaje tzv. malog čoveka, voli ga već i zato što nema ni 

iluzija niti uostalom potrebe da i sam bude nešto drugo od njega, i nikada ga neće 

hladno-elitistički prezirati kako to već čine mnogi nadobudni „popravljači sveta“, 

ali istovremeno se tom malom čoveku nikada, ali stvarno nikada, populistički ne 

ulaguje, nego sve vreme surovo ismeva njegove mane i zablude, sitni murdarluk i 

beskrajnu spremnost da se uhvati bilo kakvog „izma“ koji je trenutno „u điru“, 

kako bi se to reklo u Tomićevom nerodnom gradu. Grad koji Tomić, uzgred 

rečeno, takođe istovremeno drži neopisivo teškom i sumornom provincijalnom 

rupčagom punom mračnjaka svih vrsta, i jedinim mestom na svetu u kojem vredi 

živeti i pisati – i tu kod njega nigde nema nikakve kontradiktornosti, nego sve 

savršeno štima. 

 

Takođe, najčešće su i „najslađe“ Tomićeve mete najteže društvene i etičke 

boleštine „ovih prostora“: nacionalističko ludilo, patrijarhalno nasilništvo i tupost, 

klerikalno mračnjaštvo i tome pripadajuće licemerje; u novije vreme, dakako, i 

bahatost kaste bogatih, surovost podivljalog kapitalizma. Istovremeno, međutim, 

Tomić ima nepogrešiv senzor i za falširanje i pokondirenost sasvim druge vrste, i 

ne daje ni pet para (pardon – lipa!) za u suštini malograđanske konvencije 

„političke korektnosti“, superiorno se sprda s pošašću pomodarskog levičarenja i 

groteskno neubedljivog „revolucionarnog žara“ tzv. zlatnih urbanih omladinaca i 

omladinki pretežno iz srednjih i viših klasa, koji pravo s izvođenja revolucije svrate 

do mamice na juhicu i po opran veš i do tatice po solidan džeparac, ume da se 

ironijski osvrne na pomodarska prenaglašavanja ekologije, vegetarijanstva, 

„egzotičnih duhovnosti“ ili već bilo čega što je trenutno in u višim krugovima...  

 

Upao je Ante Tomić tamo negde sredinom devedesetih u hrvatski, a posle i 

svejugoslovenski medijski i književni prostor kao razdragano drzak i brilijantan 



samozvanac – a samo tako i treba upadati, kao nasmejani komandos sa tastaturom 

– i pre nego što su se policajci duha snašli i pripremili efikasnu samoodbranu, on se 

već bio duboko ukorenio kod ljudi kojima je bio i ostao potreban baš takav kakav 

je. A drugog takvog ionako nema, tako vam to ide s ljudima i piscima koji nisu iz 

konfekcijske proizvodnje. Mnogima zato i smeta, ali bi im bilo bolje da popiju 

lekić za smirenje i počnu da se navikavaju, pošto on neće nikuda. Tomić je, naime, 

nešto kao retka prirodna pojava: svaki put mu se obraduješ, kao dugi ili polarnoj 

svetlosti. To ne da nije malo, nego zapravo ne znam šta bi to moglo da bude više 

od toga, a što može da postigne čovek koji pisanjem plaća račune i hrani 

potomstvo. 

 

Teofil Pančić 

 

 

2. Muharem Bazdulj: JERES NOMINALIZMA / Beograd: Rende, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/knjizara/?126,jeres-nominalizma-muharem-

bazdulj 

 

Četrnaest novih priča Muharema Bazdulja sabranih u knjizi Jeres 

nominalizma sačinjavaju zavodljiv i osoben mozaik. Prva i poslednja priča u knjizi 

– Lara i Jeres nominalizma – pravi su „romani na dlanu“, dve proze što i dužinom i 

zamahom zapravo teže romanu kao protejskoj formi naše epohe. Svedene ipak na 

novelistički okvir, one gustinom i snagom daju savršen okvir za dvanaest kratkih 

priča između njih. Dve pomenute priče, osim obimom i privilegovanim mestom u 

knjizi (sam početak i sam kraj) ističu se takođe i svojim naslovima. Knjiga je 

dobila naslov po poslednjoj, a prvoj je (jeretički!) u naslovu (žensko) ime. 

  

Smeštene u našu savremenost, u samo srce  „novog ljubavnog nereda“, priče iz ove 

knjige, pisane u prvom licu jednine, uz samo jedan izuzetak, prate živote koji su 

jednako određeni istorijsko-političkim neminovnostima kao i privatno-emotivnim 

izborima. Jezik njihovih pripovedača živ je, sočan, vešto stilizovan u naraciju što 

podseća na izgovorenu ispovest. U liričnosti njihovog tona često se ide do samog 

ruba sentimentalnosti, ali se taj rub ne prelazi, pošto se zna da, kao u stihu Toma 

Jorka, sentimentalnost uvek završava u brbljanju. Nije u ovim pričama ljubav 

jedina izvesnost, ali jest najvažnija od svih neizvesnosti. 

  

U popularnim šlagerima, od Džoan Baez do Zdravka Čolića, ljubav je samo 

reč. Jeres nominalizma nam sugeriše da ako ljubav i jeste samo reč, nije, međutim, 

bilo kakva reč. Ljubav je ime, a ime nikad nije samo ime. Ljubav je ime – Ljubav 

se zvala mlađa ćerka Fjodora Mihajloviča Dostojevskog. 

 

 

 

 



3. Slobodan Šabeljić: PRIČE O SILVIJI / Beograd: Rende, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/knjizara/?135,price-o-silviji-slobodan-sabeljic 

 

Knjiga Slobodana Šabeljića pojavila se, naizgled, niotkuda. Objavljena u Crnoj 

Gori, u jednoj za tamošnje prilike maloj i zaturenoj ediciji, došla mi je na stol 

sretnim slučajem što sam bio član jednoga regionalnog književnog žirija. Iako 

drugi žiristi nisu imali interesa ni razumijevanja za „Priče o Silviji“, meni je ova 

knjiga obilježila i razvedrila jednu tmurnu balkansku jesen. Silno se radujem 

njenom beogradskom izdanju, i čudu da će još neki ljudi otkrivati Silviju, kao što 

sam je ja otkrivao. 

 

Miljenko Jergović 

 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.e-novine.com/kultura/kultura-knjige/50152-ena-koje-nema.html 

 

Slobodan Šabeljić, Priče o Silviji 

 

Žena koje nema 

 

Piše: Vladimir Arsić 

 

Romaneskna struktura je retko rastegljiva stvar, još od samih početaka žanra. 

Nema jasne definicije, nema tematskih i/ili količinskih ograničenja, nema, 

naposletku, ni potrebe za tim. Od avangarde i redimejda sve možemo nazvati 

onako kako želimo i umetnik ima isključivo pravo da nešto imenuje i smatra 

umetničkim delom. Publika, koja bi često trebalo da ima presudnu ulogu u 

kvalifikaciji i oceni, u slučajevima kada nije sigurna i kada se plaši da ne ostane u 

zabludi, najčešće se povodi za kritičarima i ostalim profesionalcima i prihvata 

ocenu. Dakle, ako je neko rešio da tekst od manje od stotinjak strana, koji povrh 

svega nosi naziv Priče o Silviji, nazove romanom, onda nama ne preostaje ništa 

drugo nego da to prihvatimo, bez obzira na osnovanu sumnju da se ipak radi o 

pripovetkama, tim pre što je pisac delo samim naslovom žanrovski odredio. Sličan 

slučaj imali smo i pre neku godinu kada se pojavila izvanredna knjiga Vladimira 

Arsenijevića Predator. U jednom od tekstova koji su pratili njeno objavljivanje, 

neko je izjavio da se radi o zbirci pripovedaka. Zbog toga se knjiga nije našla u 

izborima za neke od nagrada za roman. Ono što želim ovom digresijom da 

istaknem jeste da je danas, u ovakvoj hijerarhiji žanrova, mnogo uputnije da se 

knjiga proglasi romanom, nego zbirkom pripovedaka i da to izdavači, pisci i ostali 

obilato koriste. Logika je krajnje jednostavna: ljudi kupuju i čitaju romane – svi 

ostali žanrovi gotovo da ne postoje. Za to niko ne snosi krivicu jer to su novi 

zakoni književnog polja kojima se svi potčinjavamo, voljno ili silom, sasvim je 

svejedno.  



Ipak, Priče o Silviji Slobodana Šabeljića možemo s većom lakoćom ili manjom 

nelagodom, kako vam draže, da smestimo među romane. Pre svega stoga što je 

niska tekstova jasno omeđena likovima i hronotopom, a zatim i stoga što tekstovi 

čine jednu dinamičnu zaokruženu narativnu celinu koja jeste spiritus movens čitave 

povesti. Radi se, dakle, o paru koji odlazi u inostranstvo, gde očigledno Silvija 

dobija posao, a on ne uspeva da se prilagodi i sedi kod kuće, najpre gledajući 

televiziju, zatim gledajući kroz prozor i naposletku besciljno lutajući gradom. Lik 

muškarca ujedno je i narator, prilično jasne beketovske provinijencije – dakle u 

naizgled nejasnom i nemotivisanom sukobu sa svetom i u večnom begu od njega. 

Ova naratorska pozicija omogućuje duhovitost i cinizam, ironiju i udobnost 

komentara. Ona je pojačana činjenicom da je narator bez inicijative, da je 

autorefleksivan i autodestruktivan u isto vreme i da mu je činom selidbe srušen 

emotivni status quo. On živi u ubeđenju da voli Silviju i ne čineći ništa, u stvari, 

čini sve da bi je povratio iz njenih ludorija. Ovo je kroki narativa i likova koji 

zajedno omogućavaju da Pričama o Silviji priđemo kao romanu. 

Međutim, ovo nije ono što tekst čini kvalitetnim i zanimljivim. Njegovi kvaliteti 

leže najpre u stavu rezignacije prema svetu i životu, u ogoljenosti cinizma i ironije, 

u čvrstom uverenju da se život i ljubav mogu zamrznuti i zadržati u nekom od 

prethodnih stanja. Možda bismo čak mogli reći da je u pitanju klasičan tragički 

junak koji čini hibris ne sluteći, ne znajući da ga čini. I kada se, naposletku, učini 

da je pobedio, da je njegova upornost prevagnula, ostaje mu samo da napiše priče o 

njoj – jer ona nije više ona u koju je bio zaljubljen. Drugim rečima, ono za šta se 

izborio nije ništa više od običnog privida i njegova bitka, unapred već osuđena na 

propast, poprima obrise tragedije. Iako za naratora ne postoji razlika između tamo i 

ovde, između onog što je napušteno i onog što je zatečeno, on ipak ne uspeva da 

prevlada i osvesti činjnicu da je svaki odlazak odlazak zauvek i da povratka, prema 

onoj staroj Heraklitovoj o kupanju u reci, jednostavno nema. Svaki povratak je, u 

stvari, dolazak na novo i drugačije. Njegovo opiranje da to prihvati, njegovo 

opsesivno držanje mesta pogleda (televizija, prozor, besciljne šetnje) kao 

fetišističkog mesta moći, njegova očigledna skopofilija, samo govore o toj 

nemogućnosti suočenja koje rađa određeni tragizam. U smislu njegove 

erotizovanosti pogledom, postavlja se pitanje o autentičnosti Silvije, o njenom 

postojanju u okvirima stvorenog sveta. Njen lik ne postoji, ona ne govori ukoliko 

joj narator, dakle skopofilni muškarac, ne podari glas, a i tada je spreman da tumači 

njene reči. Informacija koju čitalac dobija na kraju knjige o tome ko je ona govori u 

prilog tome da je Silvija koncept, postmodernistički koncept, koji se vraća samo 

kao glasina, kao priča o, kao nešto što pripada svetu reči, svetu mimezisa. Priče o 

Silviji, dakle, naposletku prestaju da budu priče o Silviji i postaju priče o, recimo, 

Silviju, dakle o muškarcu koji pričanjem ispunjava svoju potrebu za ljubavlju i 

stvaranjem. 

Ako ikako uspete da nađete ovu knjigu – i da je pročitate, s obzirom na 

neverovatno sitan slog koji zahteva lupu – nećete preterano zažaliti. U jednom 

trenutku će vas verovatno zavesti i to ne treba da vas iznenadi. Knjiga Slobodana 

Šabeljića ima taj potencijal zanimljivih knjiga koji je, čini mi se, ostao nedovršen. 

Ona nastupa zavodljivo, sigurnim glasom nesigurnog muškarca koji se povukao iz 



sveta, ali joj fali neke druge dinamike, nekog životnijeg sukoba, nečega što bi je 

izvuklo iz konceptualnosti koja u jednom trenutku neminovno počinje da reciklira 

sama sebe, što nužno vodi u dosadu. Međutim, čini mi se da će se u jednom veoma 

bliskom trenutku još čuti za ovog pisca jer se njegov talenat jasno pokazuje iza 

ovog teksta. 

 

 

4. Tomas Plecinger: SAHRANA JEDNOG PSA / Beograd: Rende, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: http://rende.rs/knjizara/?138,sahrana-jednog-psa-tomas-plecinger 

 

Sahrana jednog psa je besprekorno debitansko ostvarenje Tomasa Plecingera, 

nemačkog pisca mlađe generacije, koje će vas izuzetnom naracijom vrlo brzo uvući 

u uzbudljiv i dirljiv zaplet glavnog junaka koji po novinarskom zadatku odlazi na 

jezero Lugano da intervjuiše Dirka Svensona, misterioznog pisca svetskog 

bestselera dečje književnosti. Glavni junak koji se i sam suočava sa ličnim 

problemima, zatiče obrise neobičnog, ljubavnog trougla, psa na samrti, dečaka bez 

oca i skriveni rukopis... 

Prevela sa nemačkog Bojana Denić 

 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.goethe.de/ins/cs/sr/bel/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=204

30572 

 

Književni debi Tomasa Plecingera, roman Sahrana jednog psa, „pleni raznolikošću 

forme i sadržaja. Pisac prikazuje generaciju rastrzanu između ljubavi, želje za 

slobodom i odgovornošću. Tu su etnolog u ljubavnoj krizi, pisac knjiga za decu, 

koji je autor bestselera i vlasnik ruševine na jezeru Lugano, finska lekarka, dečak 

bez oca, misteriozni prijatelj, pas na samrti i skriveni rukopis, a Tomas Plecinger 

sve njih povezuje u veoma interesantnu, uvrnutu i dirljivu priču.“ 

 

literaturport.de 

 

 

„Plecingerov debitantski roman pravo je otkrovenje. Nijedan nemački pisac mlađe 

generacije se takvim korakom i tako odvažno, okupan plemenitim pesničkim 

vodama, odavno nije bacio u vrevu sveta i svetske književnosti.“ 

 

Volfgang Hebel, Špigel 

  

 

„Delo Sahrana jednog psa upečatljivo pokazuje to da se intenzivno suočavanje s 

fenomenom posmatranja i refleksije može pretočiti u fascinantan roman.“ 

Cajt 



Tomas Plecinger rođen je 1975. godine u Minsteru. Studirao je amerikanistiku u 

Hamburgu, da bi se potom upisao i na Nemački institut za književnost u Lajpcigu. 

Radio je u izdavačkim kućama u Hamburgu i Njujorku, a trenutno živi u Berlinu, 

gde radi kao pisac i novinar. 

Dobitnik je više stipendija i nosilac različitih nagrada, između ostalog i Književne 

nagrade Srednjenemačke radio-televizije (MDR) za 2006. godinu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
 

 

 

 

 

 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  АВГУСТ–СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП: ПРИЧЕ О 

САРАЈЕВСКОМ АТЕНТАТУ 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

   

2. ИЗУЗЕТНА СТВОРЕЊА 

Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2009. 

 

   

3. КОНФЛИКТИ И КОМПЛЕКСИ: ТРИ 

ГРЕШКЕ НАШИХ РОДИТЕЉА 

Андреј Владимирович Курпатов 

Београд: Дерета, 2008. 

 

   

4. МАРИНА 

Карлос Руис Сафон 

Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

   

5. ОКЕАН НА КРАЈУ ПУТЕЉКА 

Нил Гејмен 

Београд : Лагуна, 2013. 

 

   

6. АЛЕЈА ПЛАТАНА 

Џон Гришам 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

 

   

7. ДВОСТРУКА ПРЕВАРА 

Џејмс Патерсон 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

 

   

8. БОГОВИ КРИВИЦЕ 

Мајкл Конели 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

 

   

9. ПРОБЛЕМ СПИНОЗА 

Ирвин Јалом 

Београд: Plato Books, 2012. 

 

   

10.  МАЛТЕШКИ СОКО 

Дешијел Хемет 

Београд: Лагуна, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


