
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 4 

2016.  



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 
 

 
 

 



 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о додели одликовања, Сретењског ордена првог степена, за нарочите 

заслуге за Републику Србију, за исказану племенитост и хуманост према 

српским војницима који су се пре сто година искрцали на острво Крф, 

општини Крф (Република Грчка), Службени гласник Републике Србије бр. 

36/2016 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2016 

 

Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 39/2016 

 

Пословник о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног 

касационог суда, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2016 

 

Одлука о оснивању Секторског савета за информационо-комуникационе 

технологије, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2016 

 

Одлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким 

местима у иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2016 

 

Одлука о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији, Службени 

гласник Републике Србије бр. 37/2016 

 

Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици 

Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2016   

 

Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и 

контролног листа за поновљено гласање на изборима за народне посланике 

Народне скупштине, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016  

 

Исправка Одлуке о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2016 

 

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне 

посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 34/2016 



 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Небојше Илића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2016 

 

Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 

2016. године, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2016 

 

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за 

гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним 

за 24. април 2016. године, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2016  

 

Решење о утврђивању Збирне изборне листе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 38/2016 

 

Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за 

народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2016 

 

Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 

2016. године, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2016 

 

Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на 

изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 

2016. године, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2016 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, др Вјекослава Бобара, Службени 

гласник Републике Србије бр. 44/2016 

 

Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени 

избори за народне посланике Народне скупштине, Службени гласник 

Републике Србије бр. 44/2016 

 

Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на 

изборима за народне посланике Народне скупштине 4. маја 2016. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016 

 

  

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије коју представља Министарство одбране и Владе Републике 



Мјанмарске Уније коју представља Министарство одбране о сарадњи у 

области одбране, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Организације НАТО за подршку (НСПО) о сарадњи у области 

логистичке подршке, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Европске оквирне конвенције о 

прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти, 

Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине 

током билатералне војно-техничке сарадње, Службени гласник Републике 

Србије бр. 5/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени и допуни Покрајинске уредбе о максималном 

броју запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2016 

 

Одлука о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима 

образованим за изборе за народне посланике и изборе за одборнике 

скупштина јединица локалне самоуправе, расписане за 24. април 2016. 

године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2016 

 

Одлука о одређивању послова које обављају радна тела Републичке изборне 

комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне 

Покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2016 

 

Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној Покрајини 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2016 

 

Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној Покрајини 

Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2016 

 

Правилник о обрасцу службене легитимације Покрајинског заштитника 

грађана – омбудсмана и заменика Покрајинског заштитника грађана – 

омбудсмана, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2016 

 



Решење о утврђивању броја гласачких листића за изборе посланика у 

Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписане за 24. април 2017. 

године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2016 

 

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у 

Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 24. април 2016. 

године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2016 

 

Решење о утврђивању броја контролних листова за изборе посланика у 

Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписане за 24. април 2016. 

године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2016 

 

Решење о утврђивању Збирне изборне листе, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 22/2016 

 

Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредбе члана 47. став 5. и члана 

81. став 6, у делу који гласи: „и заменик председника...” Статута Града 

Београда (Службени лист Града Београда, број 39/2008) и одредба члана 46. 

став 4. Статута градске општине Обреновац (Службени лист Града Београда, 

број 44/2008), нису у сагласности са Уставом и законом, Службени лист 

Града Београда бр. 17/2008 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма 

обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за 

заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 33/2016 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма 

помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном 

пољопривредном газдинству на поплављеним подручјима за отклањање 

последица поплава на и у пољопривредном земљишту, Службени гласник 

Републике Србије бр. 33/2016 

 



Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2016 

 

Уредба о утврђивању Средњорочног програма развоја саветодавних послова 

у пољопривреди за период од 2016. до 2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2016 

 

Уредба о утврђивању Државног програма санације загађења Костајничке 

реке, Корените и Јадра услед изливања јаловине са флотацијских депонија 

рудника антимона „Столице”, Службени гласник Републике Србије бр. 

39/2016 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „МЕДАЉА СЕ ОСВАЈА 

СРЦЕМ – РИО 2016”, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2016 

 

Уредба о измени и допунама Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за 

безбедност саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2016 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ 

КРСТА”, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016 

  

Уредба о измени Уредбе о техничким и другим захтевима за челик за 

армирање бетона, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с 

робом, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама лекова за употребу у 

хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник 

Републике Србије бр. 33/2016 

 

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. 37/2016 

 

Одлука о доношењу Методологије за одређивање трошкова прикључења на 

систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса, Службени гласник 

Републике Србије бр. 42/2016 

 

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 5000 динара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016 

 

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 5000 динара, Службени гласник 

Републике Србије бр. 44/2016 



  

Правилник о стандардима повољног пословног окружења у јединицама 

локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2016 

 

Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 

отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 33/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску 

производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима 

за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање 

стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 33/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском 

поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2016 

 

Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма 

мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2016. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 35/2016  

 

Правилник о измени 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. 

35/2016 

 

Правилник о начину вођења поступка Агенције за енергетику Републике 

Србије и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера, Службени 

гласник Републике Србије бр. 35/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга 

Републичког геодетског завода, Службени гласник Републике Србије бр. 

35/2016 

 

Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и 

неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних 

средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно 

дело, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2016 

 



Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 

односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 36/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању царинских 

органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених 

поступака, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2016 

 

Правилник о начину вођења евиденције о поступцима извршења и 

обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину 

извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину 

поступања са архивом, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2016 

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење 

конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну 

сточарску производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2016 

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење 

конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну 

производњу биљних култура, Службени гласник Републике Србије бр. 

38/2016 

 

Правилник о врсти, садржини и начину вођења исправа и књига чамаца, 

пловећих тела и плутајућих објеката, Службени гласник Републике Србије 

бр. 39/2016 

 

Правилник о службеној одећи рибочувара, изгледу рибочуварске значке и 

обрасцу рибочуварске легитимације, Службени гласник Републике Србије бр. 

39/2016 

 

Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о квалитету хране за животиње, 

Службени гласник Републике Србије бр. 39/2016 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 

пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања 

поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 

39/2016  

 

Правилник о пружању услуга информисања ваздухоплова у лету и употреби 

израза на српском језику, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2016 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о ознакама регистрације и 

обавезним натписима ваздухоплова, Службени гласник Републике Србије бр. 

39/2016 

 

Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких 

пруга, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2016 

 

Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких 

пруга, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о пружању услуга трагања за 

ваздухопловом и спасавања лица, Службени гласник Републике Србије бр. 

40/2016 

 

Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији 

потребној за регистрацију, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2016 

 

Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни 

риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља 

рекреативни риболов, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2016 

 

Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима 

отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016 

 

Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну 

употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада, Службени 

гласник Републике Србије бр. 44/2016 

 

Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016 

   

Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за 

царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 

Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 

пензија за април, мај и јун 2016. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 35/2016 

 

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. 44/2016 

 

Статут Развојне агенције Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

39/2016   



 

Статут Привредне коморе Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

39/2016 

 

Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских 

услуга и техничке помоћи у области наоружања, војне опреме и робе 

двоструке намене за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

42/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике 

Немачке о оснивању Немачко-српске привредне коморе у Београду, 

Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и 

Управе за туризам и антиквитете Емирата Фуџеира, Службени гласник 

Републике Србије бр. 5/2016 

 

Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и 

Министарства националне економије Мађарске, Службени гласник 

Републике Србије бр. 5/2016 

 

Међународна конвенција о сузбијању фалсификовања новца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Савезне Републике Немачке о оснивању Немачко-српске 

привредне коморе у Београду, Службени гласник Републике Србије бр. 

5/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Амандмана на Конвенцију о процени 

утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Службени гласник 

Републике Србије бр. 5/2016 

 

Обавештење о датуму почетка примене Међународне конвенције о сузбијању 

фалсификата новца и пратећег протокола, Службени гласник Републике 

Србије бр. 5/2016 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 



Одлука о измени Одлуке о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална 

улагања Аутономне Покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. 

години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из 

средстава Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2016 

 

Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за финансирање 

интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу 

средње пољопривредне школе кроз набавку опреме, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 16/2016 

 

Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација 

у 2016. години на територији АП Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 16/2016 

 

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање 

реализације пројеката енергетски одрживих фарми млечних крава, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2016 

 

Годишњи програм основних геолошких истраживања на територији АП 

Војводине за 2016. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 18/2016 

 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике 

буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању особа које могу остварити 

право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим 

паркиралиштима, Службени лист Града Београда бр. 19/2016 

 

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и 

праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 21/2016 

 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 

Града Београда за 2016. годину, Службени лист Града Београда бр. 19/2016 

 

План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – град Београд (целине I–XIX), Службени лист Града Београда 

бр. 20/2016 

 



 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и 

утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2016. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 35/2016 

 

Одлука о образовању Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене 

у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2016 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању мера раног 

откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних 

енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање 

ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести, Службени гласник 

Републике Србије бр. 33/2016 

 

Правилник о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 

33/2016 

 

Правилник о допуни Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета 

и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2016 

 

Правилник о измени Правилника о галенским лековима који се 

употребљавају у хуманој медицини, Службени гласник Републике Србије бр. 

41/2016 

 

Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на 

примарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије 

бр. 43/2016 

 

Исправка Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2016 

 

Упутство о радним местима на којима се обављају послови при којима је 

излагање запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који 



садрже азбест повремено и ниског интензитета, Службени гласник Републике 

Србије бр. 42/2016 

 

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 42/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о изменама Правилника о ближим условима, критеријумима, 

начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за 

биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о измени Решења о образовању Савета за права детета Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 19/2016 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Музеја историје Југославије 

као установе у области културе, Службени гласник Републике Србије бр. 

39/2016 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за 

спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у 

пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских 

капацитета, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2016  

 

Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому ученика, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о програму и начину 

спровођења испита за инспектора, Службени гласник Републике Србије бр. 

37/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу 

школу, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2016 

 



Правилник о мерилима и поступку за упис полазника који су завршили 

програм основног образовања одраслих у средњу школу под повољнијим 

условима ради постизања пуне равноправности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 42/2016 

 

Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој 

употреби, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2016  

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2016. години,  

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 20/2016 

 

Правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела 

текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и 

других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у 

АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2016 

  

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – 

Установе културе од националног значаја, о евидентирању добра које ужива 

претходну заштиту: кућа Чедомира Чолаковића, село Јасенак, општина 

Обреновац, Службени лист Града Београда бр. 18/2016 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за март 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2016 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у марту 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 44/2016 

 

Подаци о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 

2016. године, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016 

 



Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2016 

Службени лист Града Београда 
 

Показатељ смањења потрошачких цена у фебруару 2016. године, Службени 

лист Града Београда бр. 18/2016 

 

Показатељ смањења потрошачких цена у марту 2016. године, Службени лист 

Града Београда бр. 29/2016 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2016. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. NEWSWEEK 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

12. ПОЛИТИКА 

13. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

1. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког друштва Србије 

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена 

питања 

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА 

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотеке 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.  Тих. Р. Ђорђевић: Из Србије кнеза Милоша: културне прилике од 1815. 
до 1839. године, 1922. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





























































































































  



У складу са Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији до 
2020. године (Службени гласник РС бр. 51/2010), а у жељи да корисницима 
учинимо видљивим садржај обимног библиотечког фонда којим библиотека 
Управе за заједничке послове републичких органа располаже, претходних година 
започели смо дигитализовање богате и разноврсне грађе. Са задовољством 
представљамо неке наслове из до сада дигитализованих монографских 
публикација, које се у целини могу видети у ПДФ формату на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1878. година 
 
Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 5. Августа 1877. до 12. 
Јуна 1878. године, књига 32. 
 
Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 5. Јула до 28. Октобра 
1878. године, књига 33. 
 
Зборник закона и уредаба изданих у Књажевству Србије од 1. Новембра 1878 до 6. 
Маја 1879 године, књига 34. 
 
Стенографске белешке о седницама Народне скупштине за 1877. годину, која се 
састала у Крагујевцу 24. јунија 1878. године 
 
Протоколи Народне скупштине за 1877. годину, која је држана у Крагујевцу 1878. 
године 
 
 

1879. година 
 
Календар са шематизмом Књажевства Србије за годину 1879. 
 
Протоколи Народне скупштине, држанe у Нишу 1878-79. год. године 
 
Ђор. Павловић: Објашњење грађанског законика. О јемству, §§ 827–846, 1879. 
 
Државопис Србије (Statistique de la Serbie), IX свеска, 1879. 
 
 

1880. година 
 
Протоколи ванредне Народне скупштине држане у Крагујевцу 1880. године 
 
 
 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/zbornik%20zakona%20%20i%20uredaba%201878-32.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Zbornik%20zakona%20i%20uredaba%201878-33.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/zbornik%20zakona%20%20i%20uredaba%201878-34.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/St%D0%B5n%D0%BEgr%D0%B0fsk%D0%B5%20b%D0%B5l%D0%B5sk%D0%B5%20%D0%BE%20s%D0%B5dnic%D0%B0m%D0%B0%20N%D0%B0r%D0%BEdn%D0%B5%20skupstin%D0%B5%20z%D0%B0%201877.%20g%D0%BEdinu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Kalendar%20sa%20sematizmom.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Protokoli%20nar.%20skup.1879.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Objasnjenje%20gradjanskog%20zakonika.O%20jemstvu,%201879.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Drzavopis%20Srbije.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1880-protokoli-vanredne-narodne-skupstine.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1878-Pr%D0%BEt%D0%BEk%D0%BEli%20N%D0%B0r%D0%BEdn%D0%B5%20skupstin%D0%B5%20z%D0%B0%201877.%20g%D0%BEdinu.pdf


 
 

1882. година 
 
Књаз Михаило: Беседа, 1882. 
 
 

1885. година 
 
 

Гл. Гершић: Природа државине и основа њене правне заштите, са критичким 
погледима на наш грађански законик, 1885. 
 
 

1886. година 
 
Стојан Новаковић: Служба логотета (или великог логотета) у старој српској 
држави: Прилог к тумачењу Душановог закона, 1886. 
 
 

1897. година 
 
др Ив. Лазаревић: О потреби ушоравања села, 1897. 
 
 

1899. година 
 
Слободан Јовановић: О дводомном систему, 1899. 
 
 

1900. година 
 
Слободан Јовановић: Велика Народна Скупштина (студија о уставотворној 
власти), 1900. 
 
 

1901. година 
 
Устав Краљевине Србије, 1901. 
 

А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: 
Историја Француске Револуције, свеска III, књига једанаеста, 1901. 
 
 

1902. година 
 
А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: 
Историја Француске Револуције, свеска III, књига дванаеста, 1902. 
 
А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: 
Историја Француске Револуције, свеска IV, књига петнаеста, 1902. 
 
 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Beseda-1882.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1885-priroda-drzavine-i-osnova-njene-pravne-zastite.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Sluzba%20logoteta.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/O-potrebi-usoravanja-sela-1897.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/O-dvodomnom-sistemu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1900-velika-narodna-skupstina.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1901-ustav-kraljevine-srbije.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1901-istorija-fr-revolucije-sv3.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1902-istorija-fr-revolucije-sv3.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1902-istorija-fr-revolucije-sv4.pdf
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. ИСТОРИЈА СРПСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ III: ПРИЛОЗИ О 

ИСТРАЖИВАЊУ  

Приредила Ирина Деретић 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 
  

2. ДУГО КРЕТАЊЕ ИЗМЕЂУ КЛАЊА И ОРАЊА: ИСТОРИЈА 

СРБА У НОВОМ ВЕКУ: 1492–1992 

Милорад Екмечић 

Београд: Evro-Giunti, 2011. 
  

3. ИДЕОЛОГИЈА НИКОЛЕ ПАШИЋА: ФОРМИРАЊЕ 

ЕВОЛУЦИЈА: 1868–1891 

Андреј Леонидович Шемјакин 

Београд: Завод за уџбенике, 2011. 

  

4. ВИЗАНТИЈА: ОПАДАЊЕ И ПРОПАСТ 

Џон Џулијус Норич 

Београд: Evro-Giunti, 2010. 

  

5. ВИЗАНТИЈА: РАНИ ВЕКОВИ 

Џон Џулијус Норич 

Београд: Evro-Giunti, 2009. 

  

6. ЖЕНЕ СОЛУНЦИ ГОВОРЕ 

Сакупио и приредио Антоније Ђурић 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

  

7. ТРИ ПРИЧЕ О САМОУБИЦАМА 

Горан Марковић 

Београд: Архипелаг, 2015. 

  

8. ОНО ШТО НАС НЕ УБИЈЕ 

Давид Лагеркранц  

Београд: Чаробна књига, 2015. 

  

9. ТАКО ЈЕ ТО БИЛО 

Жерар Депардје 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  

10. ЗАЛУДНОСТ ЖИВЉЕЊА 

Димитри Верхулст 

Београд: Clio, 2015. 

  

11. УГРАЂИВАЊЕ СТРАХА 

Руи Зинк 

Београд: Clio, 2015. 

  

12. БЕЗ КОРЕНА 

Лефтерис Куљеракис 

Београд: Clio, 2015. 

  

 

 



13. СИНОВИ ИСТОГА ОЦА 

Романа Петри 

Београд: Clio, 2015. 

  

 14. ОТИЋИ ЋУ ЈЕДНОГ ДАНА НЕ РЕКАВШИ СВЕ 

Жан д’Ормесон 

Београд: Clio, 2015. 

  

15. ДОЛИ СИТИ 

Орли Кастел-Блум 

Београд: Clio, 2015. 

  

16. КРАЉЕУБИСТВА 

Филип Делорм 

Београд: Службени гласник, 2011. 

  

17. КРВ И РУЖЕ: ПОРОДИЦА ПЕСТОН У ПЕТНАЕСТОМ 

ВЕКУ 

Хелен Кастор 

Београд: Алгоритам, 2008. 

  

18. ЛЕЖАЊЕ НА КАУЧУ: РОМАН 

Ирвин Д. Јалом  

Београд: Нова књига плус, 2015. 

  

19. НА ТЕБЕ ЈЕ РЕД 

М. Џ. Арлиџ 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

  

20. НЕСПОРАЗУМ У МОСКВИ 

Симон де Бовоар 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

21. ОГЛЕДАЛО БЕЗ ОДРАЗА 

Џ. Сидни Џоунс 

Београд: Evro-Giunti, 2012. 

  

22. ОПЕТ САМ ТЕ САЊАО 

Љиљана Шарац 

Београд: Evro-Giunti, 2015. 

  

23. ПАКЛЕНИ РАЈ 

Џејмс Ролинс 

Београд: Evro-Giunti, 2012. 

  

24. ПОНОЋНИ СКИТНИЦА 

Џејмс Свејн 

Београд: Evro-Giunti, 2011. 

  

25. СИГНАЛ 

Патрик Ли 

Београд: Evro-Giunti, 2015. 

  



 

26. ШУМА ДУША 

Карла Бенкс 

Београд: Evro-Giunti, 2011. 

  

27. АРТИЧОКИНО СРЦЕ: РОМАН 

Лине-Марија Лонг  

Београд: Албатрос плус, 2015. 

  

28. ОБНОВА СМИСЛА: ПЕСМЕ 1990–2010 

Милован Данојлић 

Београд: Албатрос плус, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Peti Smit: SAKUPLJANJE VUNE / Beograd: Geopoetika, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.geopoetika.com/search.php?query=SAKUPLJANJE+VUNE&search=1 

 

Deca nemaju svest o tome koliko je detinjstvo čarobno; ono je za njih, sasvim 

jednostavno i bez viška poetičnosti, život. Auru čudesnog dobija tek kad 

odrastemo, no tada obično nismo u stanju da toj nostalgičnoj iluziji odredimo pravu 

prirodu i poreklo. Tako nešto polazi za rukom samo odabranima, onima koji svojim 

delom umeju da pokažu da su sačuvali dete u sebi. Upravo to čini Peti Smit u knjizi 

Sakupljanje vune, impresionističkoj zbirci slika, utisaka i osećanja iz detinjstva. 

Sakupljanje vune istovremeno je i poetska proza i roman o odrastanju, u kome 

junakinja, dok upoznaje svet, manje razmišlja o tom svetu, a više osluškuje 

sopstveni doživljaj bolnog prelaska iz sveta nevinosti u svet iskustva. Zbog toga u 

njenoj priči imaginacija odnosi pobedu nad razumom, a umetnost nad životom – 

čuvajući pritom svu njegovu lepotu i uzvišenost.    

 

Zoran Paunović  

 

 

2. Hasan Blasim: LUDAK SA TRGA SLOBODE / Beograd: Geopoetika, 

2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/search.php?query=ludak&search=1 

 

Ovaj izbor kratkih priča iz opusa Hasana Blasima potresna je i uzbudljiva proza 

koja iz priče u priču oduzima čitaocu dah donoseći nezamislive prizore iz 

najnovijeg vremena, posle pada diktatorskog režima u Iraku 2003, tragičnih 

zbivanja u uslovima američke okupacije i gotovo nadrealnih izbegličkih epopeja na 

stazama krijumčarenja ljudi sa Srednjeg istoka prema Zapadu. 

Blasim, kada piše, ide za svojom pričom, koristeći se sirovim i surovim jezikom, 

jer je i sama priča surova. A ona je od početka do kraja zaokružena, uvek potpuna, 

ubitačno potresna i savršeno jasna, čak i kada autor posegne za sredstvima iz 

nadrealističkog arsenala. 

Zbirka priča Ludak sa Trga slobode objavljena je u Jordanu 2012. godine tako 

osakaćena da je pisac smatrao da bi bolje bilo da nije ni štampana. Cenzorske 

makaze su je nemilosrdno „očistile“ od svih piščevih nepočinstava – upotrebe 

opscenih reči i segmenata koji diraju u političke i verske tabue, te je smesta bila 

zabranjena u više arapskih zemalja. 

 

Srpsko Leštarić, iz Pogovora 



3. Tatjana Tolstoj: LAKI SVETOVI / Beograd: Geopoetika, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.geopoetika.com/search.php?query=laki+svetovi&search=1 

 

Geopoetika svojim izborom iz dveju knjiga najnovijih pripovedaka poznate i 

mnogo prevođene u svetu ruske spisateljice Tatjane Tolstoj (izborom sačinjenim u 

dogovoru s njom) objavljuje još jedno remek-delo vrhunske proze ruske i svetske 

književnosti. 

Pisane u žanru autobiografske umetničke proze, ove priče se mogu čitati i kao 

poglavlja modernog povezanog romanesknog štiva. Životni put radoznale, 

maštovite i promućurne devojčice čije odrastanje do pune ljudske zrelosti teče od 

druge polovine XX veka u vrtlozima sučeljavanja i konfrontacija razuđenih 

oprečnih opštih filozofskih, ideoloških i individualnih ljudskih koncepcija života, 

beskrajno je polje za različite oblike čitalačke identifikacije na svim meridijanima 

zemaljske kugle zahvaćene „tihom vatrom“ svekolikog višesmislenog rasejanja. 

Postoje li „laki svetovi“? Jesu li i oni tek „dim i senka“? 

 

Miodrag Sibinović 

 

 

 

4. Sonja Batinić-Besford: SETOV ZAVET / Beograd: Geopoetika, 2014.   

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.geopoetika.com/search.php?query=setov+zavet&search=1 

 

Biti pisac (u) dve kulture, dvojstvo je koje traži izuzetnost. Književnost takvih 

dualizama često pripada obema, a istovremeno je u svojevrsnom limbu. Sonja 

Besford iz njih stvara novi amalgam hitre radnje i mudrih misli, ali i postavlja 

zamke prividnog žanra evropske modernosti i balkanske, ali i svetske, mistike 

ukorenjene u folklor i pagansko. Rezultat je sasvim osoben: Setov zavet je knjiga o 

ljubavi, o seksu oslobođenom u jeziku, o stvarnosti koja živi svoj život 

neuhvatljivih duhova i nepoznatih sila. 

Setov zavet je neobičan i važan, nov, iskošeni dodatak srpskoj književnosti. 

 

Vladislav Bajac 

  

 

U kontekstu savremene srpske proze, Setov zavet Sonje Besford je sasvim izuzetan 

roman: punokrvni ljubavno-kriminalistički triler koji istovremeno poštuje 

zakonitosti žanra i prevazilazi njegova ograničenja. U toj perspektivi, sasvim je 

primereno opisati ovaj roman engleskim terminom page-turner: čitalac nestrpljivo 

hita sa stranice na stranicu, ponesen energijom i misterijom zapleta. S druge strane, 

Setov zavet odlikuje se bogatstvom kulturnih referenci, reljefnom i životno 



uverljivom psihologijom likova, te preciznim i istančanim jezikom i stilom. Sonja 

Besford je napisala roman koji širinom obuhvaćenih značenja i interpretativnog 

prostora nedvosmisleno pripada visokoj književnosti. To što se čita s apetitom i 

hitnjom koja ne dozvoljava odlaganje, samo je dodatni, nimalo beznačajan 

kompliment autorkinom literarnom majstorstvu. 

 

Ivan Radosavljević 

  

Sonja Besford je autorka tri romana, knjige priča, drama i više zbirki poezije. 

Predsednica je Udruženja srpskih pisaca i umetnika u inostranstvu, sa sedištem u 

Londonu, gde i živi. 

 

 

 

5. Aleksandar Genis: ČASOVI ČITANJA, KAMASUTRA 

ZALJUBLJENIKA U KNJIGU / Beograd: Geopoetika, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/search.php?query=genis&search=1 

 

Bilo koji bezbroj puta pročitan red nekog klasika Aleksandar Genis čita tako da se 

čini kao da je tek napisan, iznenadno otkriven, pronađen tamo gde se, reklo bi se, 

već pročešljalo. Sve knjige, od Aristofana do Olješe, pod Genisovim perom 

pretvaraju se u književne novitete. I poželiš da mu otmeš knjigu iz ruku: „Ma dajte 

je, dajte je ovamo!” 

 

Tatjana Tolstoj 

  

 

Kada je Genis bio mlad, pisao je mladalački. Čitaš i zabavljaš se. Sada mu je 

šezdeseta, i on piše zrelo. Čitaš i udubljuješ se u misli. Rekao bih da je to ispravna 

evolucija. 

 

Boris Akunjin 

  

 

Kada treba pronaći izgubljeni brilijant, traže pomoć od Šerloka Holmsa; ako treba 

vratiti nestale dijamantske ukrase, zovu D’Artanjana; no, ukoliko se pojave pitanja 

o književnosti, nema boljeg poznavaoca od Aleksandra Genisa. 

 

Boris Grebenščikov 

 

 

Knjiga „Časovi čitanja” Aleksandra Genisa pred publikom u Srbiji  

 



Ruski pisac eseja, putopisa, književnih kritika Aleksandar Genis, koga u svetu, 

posebno u njegovoj rodnoj Rusiji i Americi gde živi od 1977. smatraju jednim od 

najboljih savremenih književnika, autor je knjige Časovi čitanja: Kamasutra 

zaljubljenika u knjigu u izdanju „Geopoetike”. 

 

Ovaj srpski izdavač do sada je izdao veći broj Genisovih dela: „Američka 

azbuka/Crveni hleb” (1999), „Umetnost vremena sadašnjeg” (2000), „Umetnost 

oduzimanja” (2000), „Filološki roman” (2000), „Vesti iz Edena” (2003), „Stočiću 

postavi se” (2004), „Kosmopolita” (2012). 

Časovi čitanja je najnovije Genisovo delo, a glavni urednik i osnivač „Geopoetike” 

Vladislav Bajac smatra da je ova zbirka eseja prvorazredna „poslastica” za svakog 

knjigoljupca. 

On objašnjava da Genis na takav način piše o knjigama, o magiji čitanja, o 

uzbudljivom otkrivanju novih pisaca, da to nije nikakav „udžbenik” ili zbirka 

predavanja, već zavodljiva priča iskrenog zaljubljenika u čitanje koji već 10 godina 

piše u uglednom listu „Nova gazeta” kolumnu, od kojih je neke uvrstio u ovo delo. 

Za svakog knjigoljupca ova knjiga, kazao je Bajac, biće pravo otkriće jer pokazuje 

do koje mere Genis (1953) odlično poznaje literaturu i Istoka i Zapada od antike do 

danas. 

Ono što ovu knjigu čini neodoljivom i što je, takođe, poznato Genisovim 

poklonicima u svetu i kod nas, je njegov sjajan smisao za humor koji i kada se radi 

o veoma ozbiljnim temama uspe da izbije na površinu.  

 

                                                                                                                             

Tanjug 
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