
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 7 

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 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије – шефа Мисије Републике Србије при Европској унији у 

Бриселу, Душка Лопандића, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Италији, Ане Хрустановић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Савезној Републици Нигерији, Јована Марића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Источној Републици Уругвај, на нерезиденцијалној 

основи, са седиштем у Буенос Аиресу, Гордане Видовић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Источној Републици Уругвај, на нерезиденцијалној 

основи, са седиштем у Буенос Аиресу, Јеле Баћовић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Чиле, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Буенос Аиресу, Гордане Видовић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 59/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Чиле, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Буенос Аиресу, Јеле Баћовић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 59/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Перу, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Буенос Аиресу, Гордане Видовић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Перу, на нерезиденцијалној основи, са 



седиштем у Буенос Аиресу, Јеле Баћовић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Зеленортској Републици, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Лисабону, Мирка Стефановића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 63/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Зеленортској Републици, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Лисабону, Оливера Антића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 63/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Лесото, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Горана Вујичића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 63/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Лесото, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Божина Николића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 63/2016 

  

Пословник о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног 

касационог суда, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2016 

 

Јавнобележнички пословник, Службени гласник Републике Србије бр. 

62/2016 

  

Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-

комуникационих технологија, Службени гласник Републике Србије бр. 

61/2016 

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредбе члана 54. став 5, у делу 

који гласи: „или за које је, у складу са законом којим се уређују надлежности 

националних савета националних мањина утврђено да су од посебног значаја 

за националну мањину” и став 8, у делу који гласи: „или за коју је, у складу са 

законом којим се уређују надлежности националних савета националних 

мањина, утврђено да је од посебног значаја за националну мањину” и члана 

60. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени 

гласник РС, број 72/09), нису у сагласности са Уставом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2016 

 

Наредба о легализацији оружја, Службени гласник Републике Србије бр. 

60/2016 



 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Небојше Илића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 59/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, мр Александре Савовић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 59/2016 

 

Решење о именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за 

граничну контролу, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца 

– заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права, 

Наташе Плавшић, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Билатерални споразум између Републике Србије и Црне Горе за Програм 

прекограничне сарадње „Србија – Црна Гора” у оквиру компоненте ИПА II за 

период 2014–2020. године, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 7/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју 

запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 41/2016 

 

Одлука о допунама Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 39/2016 

 

Одлука о допуни Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 39/2016 

 

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. 39/2016 

 



Одлука о проглашењу Дана жалости на територији Аутономне Покрајине 

Војводине поводом трагичног догађаја у општини Житиште, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 41/2016 

 

Одлука о допунама Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 42/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за миграције, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2016 

 

Одлука о допунама Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине (од 8. јула 2016. године), Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 43/2016 

 

Одлука о допунама Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини 

Аутономне Покрајине Војводине (од 18. јула 2016. године), Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 43/2016 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању Програма подстицања равномерног регионалног развоја 

у 2016. години, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за 

акредитоване регионалне развојне агенције у 2016. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 60/2016 

 

Уредба о плану хитних мера помоћи жртвама и њиховим породицама у 

случају несреће у саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 

63/2016 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о примени Међународних 

рачуноводствених стандарда за јавни сектор, Службени гласник Републике 

Србије бр. 63/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног 

плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа за период од 

2016. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2016  

 



Исправка Уредбе о условима, начину и поступку располагања грађевинским 

земљиштем у јавној својини Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 59/2016 

 

Одлука о изменама Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених 

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

посебне дажбине, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на 

одређену робу, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и 

друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, Службени гласник 

Републике Србије бр. 60/2016 

 

Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које 

ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2017. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016   

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака, Службени 

гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и 

ванбилансних ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Одлука о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије 

примењује у поступку спровођења монетарне политике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 61/2016 

 

Одлука о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Обилазнице око 

Београда” и других капиталних пројеката из области путне привреде, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Републичке агенције за становање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 62/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа 

систему за транспорт природног гаса, Службени гласник Републике Србије 

бр. 62/2016 

 



Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике 

Србије за школску 2016/2017. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 63/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта 

„Обилазнице око Београда” и других капиталних пројеката из области путне 

привреде, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени 

гласник Републике Србије бр. 63/2016 

 

Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова 

зграда, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2016 

 

Правилник о измени Правилника о посебним условима које морају 

испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова 

контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација 

посебних система, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2016 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о одређивању царинских органа за 

царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 

Службени гласник Републике Србије бр. 59/2016 

 

Правилник о условима за обављање послова бродских агената и агената 

посредника, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о обрасцу дозволе за каботажу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Правилник о ваздухопловном информисању, Службени гласник Републике 

Србије бр. 61/2016 

 

Правилник о условима за обављање делатности одржавања железничке 

телекомуникационе мреже, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Правилник о условима за вршење послова одржавања сигнално-сигурносних 

уређаја, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Правилник о условима за вршење послова одржавања горњег и доњег строја 

железничких пруга, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Правилник о условима за обављање одржавања подсистема енергија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 



Правилник о елементима извештаја о безбедности управљача железничке 

инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције 

за железнице, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Правилник о садржини акта о одржавању подсистема туристичко-музејске 

железнице, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о висини таксе за издавање сертификата о 

верификацији подсистема или његовог дела, сертификата о усаглашености 

елемената подсистема и сертификата о погодности за употребу елемената 

подсистема, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о поступку решавања спорова поводом 

регистрације назива националних интернет домена, Службени гласник 

Републике Србије бр. 61/2016 

 

Правилник о условима и начину обављања послова у име и за рачун 

Акционарског фонда и начину изјашњења по основу пренетих акција чији је 

законити ималац Акционарски фонд, Службени гласник Републике Србије 

бр. 62/2016 

 

Правилник о начину вођења Именика јавних извршитеља и заменика јавних 

извршитеља и Именика ортачких друштава јавних извршитеља, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2016 

 

Правилник о општим условима за закључивање уговора о осигурању јавних 

извршитеља, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о накнади трошкова у судским 

поступцима, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о начину паковања, декларисања и 

обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у 

производњи и промету, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2016 

 

Правилник о условима, поступку издавања и начину одређивања имена, 

ознака, ENI броја, MMSI броја, позивног знака и регистарских бројева за 

идентификацију пловила, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2016 

  

Наредба о допуни Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање 

јавног авио-превоза, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2016  

 

Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног 

гоњења, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2016 

 



Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 

пензија за јул, август и септембар 2016. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 61/2016 

 

Јавноизвршитељска тарифа, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2016   

 

Измене и допуне Плана нумерације, Службени гласник Републике Србије бр. 

60/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне 

Покрајине Војводине за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 43/2016 

 

Измене и допуне Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за 

кориснике буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 43/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда, Службени лист Града Београда бр. 57/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени организовања 

Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у Јавно комунално 

предузеће  „Ветерина Београд”, Службени лист Града Београда бр. 57/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају 

субвенционисану цену комуналних услуга, Службени лист Града Београда 

бр. 61/2016 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о начину, условима и критеријумима за 

избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја 

женског предузетништва које се финансирају из буџета Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 61/2016 

 

Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2015. годину, Службени 

лист Града Београда бр. 62/2016 

 

Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2016. годину, Службени лист 

Града Београда бр. 63/2016 

 



Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и 

градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно 

градским општинама у 2016. години, Службени лист Града Београда бр. 

63/2016 

 

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника 

средстава буџета Града Београда у 2017. и 2018. години, Службени лист 

Града Београда бр. 63/2016 

 

Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини 

Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска 

овлашћења, Службени лист Града Београда бр. 63/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског 

објекта на територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

63/2016 

  

Решење о одређивању локација центара за сакупљање отпада, Службени лист 

Града Београда бр. 61/2016 

 

Решење о додели назива Трга Политика на територији градске општине 

Стари град, Службени лист Града Београда бр. 64/2016 

 

Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Београда, Службени лист Града Београда бр. 64/2016 

 

Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског 

земљишта за 2016. годину, Службени лист Града Београда бр. 64/2016 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Правилник о измени Правилника о садржају захтева, односно документације 

за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и 

начину спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства, 

Службени гласник Републике Србије бр. 60/2016 

 

Правилник о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене 

заштите животиња за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

61/2016 

 



Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова 

који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 

осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2016 

 

Исправка Правилника о допунама Правилника о утврђивању цена 

здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите, Службени 

гласник Републике Србије бр. 61/2016 

  

Списак овлашћених лабораторија које врше службену контролу у области 

безбедности хране животињског порекла и хране за животиње, производа 

животињског порекла и здравствене заштите животиња, Службени гласник 

Републике Србије бр. 61/2016 

 

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

рекламирати у средствима јавног информисања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне 

заштите, Службени лист Града Београда бр. 56/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима и критеријумима за 

учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима 

помоћи у кући, дневног боравка, привременог смештаја и становања уз 

подршку, Службени лист Града Београда бр. 61/2016 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи 

интерес у области спорта, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2016 

 

Решење о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2016 

 

Решење о престанку права на национално спортско признање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 62/2016 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 64/2016 



 Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању споменика Конфуцију, Службени лист Града Београда 

бр. 57/2016 

 

Одлука о подизању споменика Жамбилу Жабајеву, Службени лист Града 

Београда бр. 57/2016 

 

Програм спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-

историјских целина на територији града Београда утврђених за културна 

добра, Службени лист Града Београда бр. 57/2016 

  

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

лист Града Београда бр. 61/2016  

 

 

РАЗНО 
 

 

Службени гласник Републике Србије 
 

Индекси потрошачких цена за јун 2016. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 62/2016 

 
 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у мају 2016. године, Службени лист 

Града Београда бр. 61/2016 
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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 
 
 
 

1930. година 

      Закон о земљишним књигама од 18. маја 1930. године 

Данило М. Ненадовић: Два јуриша на закључку прве битке у Добруџи у борбама 
Прве српске добровољачке дивизије 5–7. септембра 1916. године, 1930.         

 
1932. година 

 Радивоје Николајевић: Издавање криваца по југословенском законодавству   
(L’extradition en Yougoslavie), 1932.    (са посветом аутора) 

      Др Драг. Страњаковић: Србија Пијемонт Јужних Словена 1842–1853, 1932.  
 
 

1933. година 

 Др Тома Живановић: Потреба и разлози унификације кривичног права и права 
у опште словенских држава (Besoin et raisons de l’unification du droit criminal et 
du droit en general des Etats slaves), 1933. 

 Хипотека на речним бродовима у словенским државама (L’hypotheque fluviale 
dans les Etats slaves), 1933. 

 Др Михајло Вуковић, старешина среског суда: Превозни уговор, 1933.    (са 
посветом аутора) 

 Мита Димитријевић, Милован Лазаревић: Изборни закон пред Народном 
скупштином, 1933.  

 Др Емил Стефановић: Уставни нацрт сталешке државе, 1933.    (са посветом 
аутора) 

 Министарство пољопривреде Краљевине Југославије: Аграрна реформа, 
књига II: Закон о насељавању Јужних крајева, 1933.  

 Закон о општинама, 1933.  

 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1930-Zakon%20o%20zemljisnim%20knjigama.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1930-dva-jurisa-u-dobrudzi-u-borbama.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Izdavanje%20krivaca%20po%20jugoslovenskom%20zakonodavstvu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1932-Srbija-pijemont-Juznih-Slovena.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Potreba%20i%20razlozi%20unifikacije%20krivicnog%20prava%20i%20prava%20u%20opste%20slovenskih%20drzava.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Hipoteka%20na%20recnim%20brodovima%20u%20slovenskim%20drzavama.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1933-Prevozni-ugovor.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1933-Prevozni-ugovor.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1933-Izborni-zakon.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1933-Ustavni-nacrt-staleske-drzave.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1933-Min-poljoprivrede-Kraljevine-Jugoslavije.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1933-zakon-o-opstinama.pdf


1934. година 

 Др Илија А. Пржић: Државно и међународно право (Droit Interne et Droit 
International), 1934. 

 Др Илија А. Пржић: Издавање криваца у међународном праву (L’extradition en 
Droit International), 1934. 

 Др Борислав Т. Благојевић (Dr Borislav T. Blagoyevitch): Егзекватура страних 
пресуда по закону о извршењу и обезбеђењу (L’exequatur des jugements 
étrangers selon la loi yougoslave), 1934.   (са посветом аутора) 

 Др Јозо Штефановић, адвокат, члан комисије за израду нацрта Трговачког 
законика Краљевине Југославије у Министарству правде, Загреб: Мало о праву 
трговачког рачуноводства (Поводом питања реформе неких његових 
одредаба), 1934.  

 Живојин М. Перић: Лично брачно право по српском грађанском законику, 1934.  

 Др Фердо Чулиновић: Жена у нашем кривичном праву, 1934.    (са посветом 
аутора) 

 Др Урош Круљ: Сенатски говори, 1934.  

 За правично решење положаја градских службеника у закону о градовима, 
1934. 

 
1935. година 

 Др Илија А. Пржић: Извори међународног права, 1935. 

 Угоститељски зборник: хотели, ресторани, свратишта или коначишта, 
гостионице, кафане, пансиони, бифеи, народне кухиње и крчме, 1935.  

 Др Сигфрид Перлберг: Кривично правна одговорност органа и намештеника 
новчаних завода, 1935. 

 Др Станко Франк: Кривична одговорност органа и чиновника новчаних завода, 
1935. 

 Др Хуго Верк: Изједначавање приватног осигуравајућег права, 1935. 

 Др Александар Соловјев: Кажњавање неверне жене у црногорском и 
византиском праву, 1935. 

 Др Радоје Вукчевић, адвокат: Кривична одговорност органа новчаних завода, 
1935. 

 Милош М. Јовичић: Правни односи у породици. Лични односи међу супрузима, 
родитељско право, 1935. 

 Арсен М. Боремовић, заменик државног тужиоца: Право бранилаца у 
припремном поступку, 1935. 

http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Drzavno%20i%20medjunarodno%20pravo,1934.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1934-Egzekvatura-starih-presuda.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1934-Malo-o-pravu-trg-rac.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1934-licno-bracno-pravo.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1934-zene-u-nasem-kriv-pravu.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1934-senatorski-govori.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1934-polozaj-gradskih-sluzbenika.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Izvori-medjunarodnog-prava.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Ug%D0%BEstit%D0%B5l%D1%98ski%20zb%D0%BErnik%201935.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Krivicno%20pravna%20odgovornost%20organa%20i%20namestenika%20novcanih%20zavoda,1935.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Krivicna%20odgovornost%20organa%20i%20cinovnika,1935.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Izjednacavanje%20privatnog%20osiguravajuceg%20prava,1935.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/Kaznjavanje-neverne-zene.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1935-Krivicna-odgovornost-organa-nov-zavoda.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1935-Pravni-odnosi-u-porodici.pdf
http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/digitalna-biblioteka/1935-Pravo-branilaca.pdf
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ДЕДИЊУ 

Душан М. Бабац и др. 

Београд: Завод за уџбенике, 2012. 
  

2. СА ПАШЊАКА ДО НАУЧЕЊАКА 

Михајло Пупин 

Београд: Завод за уџбенике, 2015. 
  

3. СА СРПСКОМ ВОЈСКОМ: ТРАГИЧНА ЕПОПЕЈА ЈЕДНОГ 

НАРОДА 

Анри Барби 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2015. 

  

4. ПРВИ СВЕТСКИ РАТ: КОНТРОВЕРЗЕ, ПАРАДОКСИ, 

РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ 

Лучијан Боја 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2015. 

  

5. ДУХ ПАГАНСКОГ НАСЛЕЂА У СРПСКОЈ 

ТРАДИЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ 

Бојан Јовановић 

Београд: Дерета, 2015. 

  

6. СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ: БИОГРАФИЈА ПРВОГ 

СРПСКОГ КРАЉА ИЛИ ЗАШТО СРБИ НИСУ КАТОЛИЦИ 

Лука Мичета 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

7. ТЕОРИЈА ЗАВЕРЕ: НИВО 3: ШКОЛА ЗА УБИЦЕ 

Дејан Лучић 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

8. ТАЈНИ ЖИВОТ БРОЈЕВА 

Холм Фрибе, Филип Алберс 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

9. ТЕСЛИНА ПОШИЉКА 

Вања Булић 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

10. ЗАШТО ПСУЈЕМ 

Ведрана Рудан 

Београд: Лагуна, 2015. 

  

11. СМРТ АРТЕМИЈА КРУЗА 

Карлос Фуентес 

Београд: Дерета, 2015. 

  

12. О РОДИТЕЉИМА И ДЕЦИ 

Емил Хакл 

Београд: Дерета, 2015. 

 

  



13. ПРОЗИРНЕ СТВАРИ 

Владимир Владимирович Набоков 

Београд: Дерета, 2015. 

  

14. ПОХОД АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ  

Флавије Аријан 

Београд: Дерета, 2015. 

  

15. ДЕЧАК А 

Џонатан Тригел 

Београд: Дерета, 2015. 

  

16. ИСКУСНИ МОМЦИ 

Пјер Паоло Пазолини 

Београд: Дерета, 2015. 

  

17. ИЗГУБЉЕНА РЕЧ 

Оја Бајдар 

Београд: Дерета, 2015. 

  

18. КЛАНИЦА ПЕТ ИЛИ ДЕЧЈИ КРСТАШКИ РАТ 

Курт Вонегат 

Београд: Дерета, 2015. 

  

19. AD ACTA 

Патрик Оуржедњик 

Београд: Дерета, 2015. 

  

20. ФИЛМСКИ КЛУБ 

Дејвид Гилмур 

Београд: Дерета, 2015. 

  

21. ШТА ГЛЕДАШ? 150 ГОДИНА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ У 

ТРЕПТАЈУ ОКА 

Вил Гомперц 

Београд: Дерета, 2015. 

  

22. СЕДАМ РАЗГОВОРА СА ХОРХЕОМ ЛУИСОМ 

БОРХЕСОМ 

Хорхе Луис Борхес; Фернандо Сорентино  

Београд: Дерета, 2015. 

  

23. ПЛЕС ПО УЖАРЕНОМ ПЕСКУ 

Петар Зец 

Београд: Дерета, 2015. 

  

24. СЛИКАР ПРОЛАЗНОГ СВЕТА 

Казуо Ишигуро 

Београд: Дерета, 2015. 

  

25. ПУТ У РАЏАСТАН 

Стеван Пешић 

Београд: Дерета, 2015. 



26. ВИДЕО 

Милан Оклопџић 

Београд: Дерета, 2015. 

  

27. ЗАКОПАНИ ЏИН 

Казуо Ишигуро 

Београд: Дерета, 2015. 

  

28. КУЋА ВЕСЕЉА 

Идит Вортон 

Београд: Дерета, 2015. 

  

29. ВЕСЕЛА НАУКА 

Фридрих Вилхелм Ниче 

Београд: Дерета, 2015. 

  

30. САКУПЉАЊЕ ВУНЕ 

Пети Смит 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

31. СЕТОВ ЗАВЕТ 

Соња Бесфорд 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

32. ЛУДАК СА ТРГА СЛОБОДЕ 

Хасан Бласим 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

33. ЛАКИ СВЕТОВИ 

Татјана Толстој 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

34. ЧАСОВИ ЧИТАЊА: КАМАСУТРА ЗАЉУБЉЕНИКА У 

КЊИГУ 

Александар Генис 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

35. ДАНИ У ПОВЕСТИ ТИШИНЕ 

Мерете Линстрем 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

36. ТАМНА МАТЕРИЈА 

Мојца Кумердеј 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

37. ТЕЛУРИЈА 

Владимир Сорокин 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 

  

38. КАКО РАДИ МУЗИКА 

Дејвид Бирн 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2015. 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Aleksandra Mokranjac: GRAD I HRAM / Beograd: Službeni glasnik, 

2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/град-и-храм 

 

     Godinu-dve dana posle Antologije arhitekture i civilizacije Aleksandre 

Mokranjac, dela o kom sam i pisao i rado govorio na predstavljanjima – iščitavam 

njene nove eseje i studije u čijoj su žiži, očekivano, ponovo arhitektonski svetovi i 

sazvežđa. Arhitektura je tu, još jednom – glavni junak, počesto neshvaćen i 

skrajnut, pa i loupotrebljen od onih koji bi trebalo da o njemu/njoj najviše vode 

brigu... Arhitektura je, dakle, u središtu, opažajnom i misaonom fokusu autora, 

arhitektura sa svim svojim paralelnim i pratećim fenomenima, a naročito 

hotimičnim pre nego slučajnim previdima vezanim za, kako to često podvlači 

arhitekta Aleksandra Mokranjac, „konstitutivnu ulogu arhitekture u nastanku i 

razvoju civilizacije.“ Odakle takva privilegovana uloga arhitekture? Koliko god se 

i savremena arhitektonska produkcija i graditeljsko nasleđe kroz istoriju tretiraju 

najčešće u okvirima stilova i vladajućih umetničkih tokova – duha i ukusa vremena 

– svim tim estetsko-estetičkim podelama, poetikama i razmatranjima izmiče ona 

najbitnija komponenta. Etička... Etički aspekti arhitekture poseban su motivacioni 

sloj knjige Grad i Hram. 

 

Akademik Branislav Mitrović 

 

 

     Kada je poznati teoretičar Čarls Landri razmatrao pojmove idealnog grada, 

zaključio je da su najbolja mesta ona koja imaju bogat sadržaj i iskustva, koja su, u 

suštini, dalekovida u svom konceptu. To je emotivno zadovoljavajući grad, ali nije 

grad emocija. A osećanja su ono što nas čini istovremeno ranjivim i uzvišenim – o 

čemu govori ova knjiga. 

 

Petar V. Arbutina 

 

 

 

Preuzeto sa sajta: https://rujanski.wordpress.com/2016/01/16/ka-novoj-

integralnosti/ 

 

KA NOVOJ INTEGRALNOSTI (I) 

 

     Pisati o knjizi/gama Aleksandre Mokranjac za svakog dovolјno hrabrog i 

samouverenog učenog čitaoca/tumača podrazumeva izazov i opasnost da se u 



kritici ili tumačenju ode predaleko ili da se bude „ispod“ teme. Oba principa su 

podjednako ili pogrešni ili nedovolјni. Ovakvi tekstovi zahtevaju sagovornika koji 

će se nastaviti na njihovu misao i tamo gde im se direktno opire, jer autorkina 

potreba da govori o suštinama u pojavama, a ne obratno, stvara gusto tkanje raznih 

znanja i iskustava, te integralnost misli u semantičkoj polivalentnosti teksta. Zato 

postoje samo dva načina: pisati o onome što se ne razume, ili polemisati s onim što 

se otvara kao nastavak vlastite misli. Budući da pisac ovog teksta nema dovolјno 

znanja o Arhitekturi i civilizaciji – ni jednu ni drugu ne stvara nego trpi – a o 

književnosti zna tek ponešto, onda je jedini način „pisanja o pisanju“ slediti vlastiti 

instinkt ili strah, na isto mu dođe, i na taj način stati uz hrabre duhove koji imaju 

snage i volјe da napišu ovakvu knjigu. 

 

     Samo se knjige i violine grade, sve ostalo se pravi, ali se ne stvara; i grad se 

gradi (nije li ovo dublet?), ali sobom. Ospolјava se u materijalnom i potvrđuje u 

duhovnom prostoru. Stremi visini i zauzima prostor s definicijom hrama u svom 

temelјu/korenu. Ali hram nije institucija neke formalne konfesije, u njemu čovek 

ne doživlјava mitsku metamorfozu, ne preoblikuje se u telu, već prolazi kroz 

istorijsku evoluciju i postaje ličnost – ta zaboravlјena valuta čovekove mitske i 

mistične integralnosti. Samo takav čovek dostojan je grada i samo takav čovek 

može da ga obuhvati u duhu i prepozna u smislu. Ova knjiga je upravo put ka 

takvim prepoznavanjima, bez obzira na to da li se tekstovi u njoj ticali arhitekture, 

mitologije ili neke od književnih eksplikacija. 

 

     Kakva je veza između civilizacije i sudbine? Možda da tu relaciju postavimo 

ovako: ako tragamo za smislom grada, onda osećamo njegovu sudbinsku važnost. 

Pritom sudbinu na ovom mestu ne doživlјavamo kao fatumsku predestinaciju 

blisku istočnjačkom pogledu na svet, već kao skup determinanti koje se poklapaju 

ili bliže definišu duhovni identitet i ospolјen prostor, kao poligon uzdizanja ili 

sunovrata nematerijalnih vrednosti u materijalnim manifestacijama građevinarstva i 

arhitekture. Ali civilizaciju ne možemo posmatrati samo u uzvišenosti 

civilizacijskih dostignuća; tako se vide samo zakoni vrednosti jednog zatvorenog 

sistema, koji o sebi misli najbolјe jer se samo svojim zakonima i povinuje. 

Sveukupnost misli o postojanju podrazumeva sveukupnost pogleda, misao koja se 

suprotstavlјa, ali i onu koja traži svoju istoriju spasenja ili letopis sunovrata – 

podjednako je važno. I jedna i druga se nalaze na stranicama ove knjige, kao 

suprotstavlјeni pogledi, sadržinski i manifestacijski različiti, ali kao iste sudbine 

samo jedne zajednice, ujedinjene u svetu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti – u 

svetu mrtvih i još nerođenih, kao i onih sadašnjih, koji svedoče. 

 

     Nije mi namera da na početku zaplašim čitaoca ovom knjigom ili svojim 

čitanjem, ali mi nije cilј ni da ga relaksiram. Želim samo da definišem okvire 

„civilizacijske misli“ i diskursa koji Aleksandra Mokranjac svojim duhovnim i 

naučnim posvećenjem gradi. Jer ona nije skeptik, važno je apostrofirati i tu 

funkcionalnu razliku, kao što kritika nije samo sud, kategorički najmanje. Moderna 

skepsa zna samo za interese, bez sadržaja, u krajnjoj liniji ona je sposobna jedino 



za opskurnu – tautološku tvrdnju: „Interes je interes interesa.“ Od takve prazne 

tautologije autorka želi da odmakne svoje misli kao i od činjenice da je današnja 

civilizacija u najvećoj meri kult neznalica, partikularnih znanja, brutalnog 

samopouzdanja, nadmenog intelektualizma… svih onih nesposobnih za kontinuitet 

duhovne misije ili misli o svemu što ih nadilazi ili nečemu što nije predmet 

njihovih neposrednih interesovanja ili instinkata. 

 

     Aleksandra Mokranjac odlazi dalјe od  te mehanički reprodukovane slike 

urbanog pejzaža, potpomognute verbalnom ideologizacijom i skrivenom 

političkom prisilom. Ne zbog toga što svaka kulisa ili Potemkinovo selo imaju svoj 

rok trajanja, već zato što želi da se bavi uzrocima, a ne posledicama. Zato je u ovoj 

knjizi palimpsest bitan semantički, kao simbolički potencijal, a ne kao artefakt 

pismenosti – gradivnog elementa civilizacije i grada kao simbola i znaka. Samim 

tim, njeno definisanje društvene sfere i kolektivnog identiteta, te uticaja umetnosti, 

književnosti i arhitekture i njihovog prožimanja, nije skup pojedinačnih simbola 

određenih subjektivnim iskustvom ili akribijskim otajstvima. Ona želi – i u tome 

uspeva na sasvim originalan, renesansni način – da stvori polisistem odgovornog 

promišlјanja kao skup i sklop različitih sistema koji se međusobno preklapaju, 

stvarajući strukturalne celine. Samim tim, veza između lokaliteta Mali Blagotin, 

„etičke čežnje hramova“, sakralne i urbane paradigme učestvovanja u istoriji, sveta 

živih i sveta mrtvih, „Balkana, kolevke Hrama i neba“… stvara novu integralnost, 

koja duboko u osnovnoj postavci podrazumeva vreme kao Borhesovu tačku Alef, u 

kojoj istovremeno postoje prošlost, sadašnjost i budućnost. Linearnost neophodnu 

za bliže određenje istorijskog vremena Aleksandra Mokranjac ostavlјa u 

sekundarnom, poredbenom planu teksta, više kao aritmetičku vrednost vremena, 

udalјenu od njegove suštine, ili zbog jasnijeg tumačenja ideoloških i simboličkih 

intervencija na integralnoj slici sveta, prirodnom redu stvari, koji nije uvek 

imanentan ideji indukovanog i artificijelnog poimanja trajanja, kome je ova autorka 

sklona. To u isto vreme predstavlјa kritiku institucionalizovanog pamćenja, jer je 

autorki mnogo važnije da prostor i grad poistoveti s duhovnom inskripcijom, a ne s 

materijalnom pojavnošću i programiranim sledom događaja (pre)često pomerene i 

ideološki objektivizovane logike, koja nije ništa drugo nego politički 

instrumentalizovana prošlost koja stvara sebi sličnu budućnost. 

 

     Na ovom mestu je neophodno napraviti malu digresiju vezanu za političko 

mišlјenje ili institucije, ali i pamćenje, jer prema ovim terminima, u najširem 

smislu, autorka ima polemički odnos, definišući ih u klјuču svojih istraživanja i 

deskripcije. Politika je za nju daleko od atinskih aeropaga i diskurzivnog citata 

antičkog prauzora, a mnogo je bliža ovdašnjem srpskom korporativnom načinu 

vladanja i društvene (ne)odgovornosti „neovandalizma“ (termin A. M.). Definicija 

pamćenja kao izvesnog ekvivalenta istorijskih događaja i prepoznavanja 

kontinuiteta i citata u aktuelnom trenutku mnogo je bliža Fukoovom terminu 

kontrasećanja, gde subjektivnost pojedinca – to u punoći svog iskaza A. Mokranjac 

i jeste – iskazuje jasan otpor prema službenim ili aktuelnim verzijama istorijskog 

kontinuiteta. Samim tim, iskorak ka likovnoj umetnosti i dostignućima 



srednjovekovnog graditelјstva i slikarstva na potpuno drugačiji način 

kontekstualizuje misao o istorijskom usponu i „padu u vreme“, odnosno o 

permanentnom izneveravanju istorijskih duhovnih istočnika na putu stvaranja 

„parazitopolisa“ (termin Patrika Gidsa, vezan za promišlјanje sunovrata starog 

Rima), ili onoga grada koji je civilizacijska negacija, jer pronalazi arhitektonski 

oblik svog sunovrata i ritual u kome se favorizuje stalno izražavanje tih negacija. 

Očigledno je da su moderni gradovi u najvećoj meri (para)vrednosne hijerarhije, 

koje građane ne obavezuju u duhovnom, već samo u ritualnom i društvenom 

ispolјavanju. Oni naselјavaju predeo koji se prostire između ranije definisanih 

prinudnih vrednosti, prolaznosti kao osobine političkih mehanizama i materijalne 

stalnosti kao osobine građevinarstva. Na duhovnu komponentu ne računa niko 

osim pojedinih tumača i malobrojnih arhitekata, koji svoju profesionalnu misiju 

doživlјavaju kompleksnije nego kao samo upotrebnu vrednost zanata. Dobro je što 

je Aleksandra Mokranjac u ovoj knjizi uspela da apostrofira neke od njih. 

  

(Prvi deo predgovora knjige Grad i Hram, Aleksandre Mokranjac, S.Glasnik 2015 

– Nagrada ULUPUDS-a za doprinos istoriji i teoriji umetnosti, Beogradski sajam 

knjiga, oktobar, 2015) 

 

  

Aleksandra Mokranjac 

 

     Aleksandra V. Mokranjac, rođena, živi i radi u Beogradu, gde je 1988.godi. 

diplomirala na Arhitektonskom fakultetu, Odsek projektovanje, u klasi profesora 

Dejana Nastića. Eseje, priče i prikaze objavljuje u periodici, od 1992.godine. Član 

ULUPUDS-a, samostalni umetnik od 2002.godine. 

 

 
 

2. Darko Tanasković: NEOOSMANIZAM – povratak Turske na Balkan 
 / Beograd: Službeni glasnik, 2010. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/pojedinacna-izdanja/neoosmanizam 

 

     Naš istaknuti orijentalista i diplomata, koji je napisao nekoliko izvrsnih dijela o 

političkom islamu i ambasadoravao u Ankari, u nekoliko članaka, intervjua i javnih 

predavanja, jasno i precizno prvi je prepoznao da se radi o neoosmanizmu – o 

novoj spoljnopolitičkoj strategiji savremene Turske koja na prostoru zapadnog 

Balkana vidi svoju tradicionalnu interesnu sferu i legitimno područje svoga 

političkog uticaja. Sada se, evo, pred čitaocima nalazi Tanaskovićeva sažeta, 

temeljita i zaokružena analiza „strateške dubine“ (naslov Davutogluovog 

programskog dijela) iz koje je nastala operativna platforma s kojom po našim 

krajevima, iz mjeseca u mjesec, defiluju predsjednik Gul, premijer Erdogan i, 

ponajviše, sam ministar Davutoglu. Autor nam otkriva da turska diplomatija ima 



više lica (kemalističko, islamističko, panturkističko i sl.) iza kojih se uvijek skriva 

neoosmanizam – imperijalna nostalgija u kombinaciji s krajnjim pragmatizmom. 

Otuda tolike zbunjujuće kontroverze: glavni američki saveznik u regionu koji je 

prihvatio ruski energetski „Južni tok“, gorljivi pretendent na članstvo u EU koji 

bezobzirno guši prava kurdske manjine, jedini prijatelj Izraela u muslimanskom 

svijetu koji širi ruke prema Teheranu… Tanasković objašnjava i zbog čega na sve 

to ćute i Vašington i Moskva, kao i Brisel i Peking, a srpske političare u Beogradu i 

Banjaluci upozorava da agresivne turske inicijative možda i ne treba apriori 

odbijati, ali svakako treba voditi računa o njihovoj političkoj pozadini. A, 

indirektno, i to da se u srpskoj narodnoj percepciji biografija Mehmed-paše 

Sokolovića prije vezuje za „danak u krvi“ nego za blistavu velikovezirsku karijeru 

jednog sunarodnika. 

 

Prof. dr Nenad Kecmanović 

 

 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.nspm.rs/prikazi/strategijska-dubina-turske-spoljne-

politike.html?alphabet=l 

 

„Strategijska dubina” turske spoljne politike 

 

Darko Tanasković: Neoosmanizam – povratak Turske na Balkan 

 

     Samo desetak godina nakon smrti Kemala-paše Ataturka (1881–1938) njegovo 

životno delo u obličju nacionalne i sekularne turske države zapadnoevropskog tipa 

– bilo je izloženo postupnoj eroziji, uz laganu, ali strpljivu i dobro sračunatu, 

revalorizaciju doktrinarno-ideoloških dostignuća nekadašnjeg Osmanskog carstva. 

To je u prvom redu podrazumevalo reislamizaciju turskog društva, a ona se 

izvlačila ispod ljušture ortodoksnog kemalizma, stvarajući pretpostavke za 

izgradnju jedne drugačije društvene i političke konjukture u modernoj Turskoj. 

Tako su, po proceni mnogih istraživača savremene geopolitike na Bliskom istoku i 

na Balkanu, udareni temelji neoosmanističke doktrine, koja je vazda bila prisutna u 

unutrašnjoj i spoljnoj politici posleratne Turske. Ta se doktrina nije uvek mogla 

lako identifikovati u turskoj politici usled svojih veoma specifičnih, gotovo 

fluidnih obeležja. Za vreme Hladnog rata neoosmanizam je bio marginalna i 

gotovo neprepoznatljiva pojava zato što je bila u senci dominirajuće ideološke 

dihotomije, koja je obeležila međunarodne odnose u podeljenoj Evropi sredinom 

XX veka. 

 

     Posle pada Berlinskog zida i rasula komunističkog bloka, te raspada Sovjetskog 

saveza i komunističke Jugoslavije, neoosmanizam je poprimio jasniju ideološku 

fizionomiju, koja se – opet u zavisnosti od konkretne situacije – različito 

manifestovala, ali vazda sa istim političkim ciljevima: jačanje političkog, 



privrednog i vojnog uticaja Turske na zemlje u njenom „širem susedstvu”, koje su 

nekada pripadale Osmanskom carstvu. Tu se pre svega misli na zemlje Zakavkazja, 

Centralne Azije, Bliskog istoka i Balkana. Ovakav politički pravac 

posthladnoratovske Turske jasno se može uočiti kako za vreme predsednikovanja 

Turguta Ozala (1989–1993) i Sulejmana Demirela (1993– 2000) tako i danas za 

vreme predsednikovanja Abdulaha Gula (od 2007). Takva ideološko-politička 

platforma Turske se postupno kristalisala i brusila sadržeći u sebi i neke prikrivene 

(„ketmenske”) komponente, premda turski državnici uglavnom osporavaju 

postojanje bilo kakve naznake neoosmanizma. Ipak, činjenice govore sasvim 

drugačije. 

 

     Neoosmanizam je uveliko prisutan u turskoj politici (unutrašnjoj i spoljnoj) što 

je vidljivo i na Balkanu poslednjih godina. Miroljub Jevtić je među prvima u Srbiji 

upozorio na ovakav politički pravac Turske već davne 1995. godine, u koautorskoj 

knjizi „Islam i geopolitička logika”. Međutim, prvo svestranije i slojevitije 

tumačenje doktrine neoosmanizma i turske spoljne politike potiče od prof. dr Darka 

Tanaskovića. Ovaj eminentni srpski orijentalista i diplomata nedavno je objavio 

knjigu manjeg opsega, pod simboličnim naslovom: „Neoosmanizam”. Povratak 

Turske na Balkan. U njoj veoma argumentovano i ubedljivo objašnjava strategiju 

turske diplomatije za XXI vek, a time i korene njenog aktuelnog političkog 

dinamizma. Ovo Tanaskovićevo delo utoliko je vrednije naše pažnje i iščitavanja 

zbog toga što je turski upliv na unutrašnju i spoljnu politiku Srbije danas već 

veoma vidljiv. Stoga je najpre potrebno utvrditi šta se podrazumeva pod pojmom 

neoosmanizam, zatim šta je njegovo osnovno ideološko-političko izvorište i, na 

koncu, koji je prostor njegovog dosezanja. 

 

 

„Strategijska dubina” Ahmeta Davutoglua – „turskog Kisindžera” 

 

     Pod neoosmanizmom Darko Tanasković podrazumeva specifičan ideološki 

program postupne reislamizacije turskog sekularnog društva i razgradnju 

temeljenih pretpostavki kemalizma, uz naglašeno jačanje međunarodnog položaja 

Turske, što se manifestuje na različite načine, zavisno od istorijskog trenutka i 

političkih okolnosti razdoblja posle Drugog svetskog rata. Tako se kao ključne 

odrednice neoosmanističke doktrine pojavljuju: islamizam (ali i panturkizam), 

pragmatizam i princip dvostrukih standarda u spoljnopolitičkom nastupu Turske. 

One gotovo neprimetno, ali uporno i sigurno, razgrađuju sekularno ustrojstvo 

države (po principu „tiha voda breg roni”), ostavljajući samo fasade kemalističkih 

institucija kao golu formu. 

 

     Tanasković naglašava da je reislamizacija turskog društva značajan sastavni 

element neoosmanizma. Reislamizacija je proces koji je u Turskoj naišao na 

plodno tle, pošto u njoj već više decenija funkcioniše veštački laicizam bez 

snažnog društvenog uporišta i legitimiteta. To se i te kako osetilo i u ovom delu 

Balkana, a manifestovalo se i u programu radikalne islamizacije bosanskih 



muslimana izloženom u Islamskoj deklaraciji Alije Izetbegovića od 1971. godine. 

U njoj je Izetbegović uzgred oštro kritikovao Kemal-pašin sekularni poredak kao 

„evropski plagijat”, koji je od Turske načinio drugorazrednu državu, bez većeg 

političkog autoriteta u međunarodnim odnosima. 

 

 

     Kemalistički poredak turske države u suštini nije odraz turske političke 

stvarnosti. Zbog toga oružane snage u njemu imaju posebno naglašen pravno-

politički položaj jer imaju ovlašćenja da intervenišu ako procene da civilna vlada 

krši laički karakter države. Međutim, islam je toliko duboko usađen u narodu da 

nikada nije ni izgubio status osnovnog polazišta ličnog i kolektivnog identiteta 

masa i njihovog orijentira u društvenom životu. U svojoj analizi Tanasković ovde 

prelazi sa prvog elementa neoosmanizma na drugi, a zatim i na treći njegov 

element, čime objašnjava kako ta doktrina sve više postaje kako obrazac za 

svakodnevni život u Turskoj tako i i okosnica turske diplomatije. 

 

     Politička praksa u Turskoj (ali i u nekim drugim muslimanskim zemljama) 

pokazala je da se primenom zapadnih ideja parlamentarne demokratije, pre ili 

kasnije, dovode na vlast (pro)islamističke političke snage, bez obzira na ustavno 

laički karakter turske države, visok stepen sekularizacije njenog javnog života, te 

moćnog položaja vojske, kao jedinog pouzdanog čuvara kemalizma. To znači da su 

tekovine kemalizma zapravo veoma krte i da se sekularni poredak može održavati 

samo nekom vrstom diktature, zaogrnute plaštom parlamentarizma i modernosti. 

No, i kada razgrađuju sekularizam, turski političari to nikada neće javno priznati 

niti će se odreći Kemal-paše Ataturka i njegovih dostignuća. Pogotovu to neće 

pokazati pred zapadnim političarima, u čijim očima Turska (kao članica NATO) i 

dalje predstavlja najpouzdanijeg partnera među muslimanskim zemljama i najbolji 

primer da se i u muslimanskoj državi mogu primeniti ideje moderne demokratije 

zapadnoevropskog tipa. Međutim, što je više Ataturkovih slika u turskim 

kancelarijama, to je sve manje kemalizma u turskom javnom životu, – sugeriše 

Tanasković. 

 

     Na koncu, neoosmanističku doktrinu u spoljnopolitičkom nastupu Turske 

karakteriše i princip dvostrukih aršina, čija primena zavisi od konkretnih političkih 

interesa. Na primer, Turska odbija da prizna počinjeni genocid nad Jermenima 

tokom Prvog svetskog rata, ali je ultimativno zahtevala od Srbije da donese 

rezoluciju o tzv. genocidu nad bosanskim muslimanima u Srebrenici; ili: Turska je 

izvršila invaziju na severni deo Kipra, međunarodno priznatu državu, a priznala je 

samoproglašenu državu Kosovo, i sl. 

 

     Tako se postepeno oblikovala neoosmanistička politička doktrina, koju je 

teorijski utemeljio i koherentno uobličio akutelni šef turske diplomatije i poznati 

univerzitetski profesor Ahmet Davutoglu 2001. godine u svojoj knjizi Strategija 

dubine: međunarodni položaj Turske. Ta knjiga praktično služi kao platforma za 

tursku spoljnu politiku na početku XXI veka. Važno je pri tom naglasiti da je ovaj 



agilni turski ministar predavao i na poznatom Međunarodnom islamskom 

univerzitetu u Kuala Lumpuru 1990–1995. godine, na kome su se okupljali 

muslimanski profesori i studenti iz čitavog sveta. Među njima je bio i reis-ul-ulema 

Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić. 

 

     Tanasković ističe da Ahmet Davutoglu uvodi sintagmu strategijska dubina kao 

ključni pojam svoje neoosmanističke teorijske paradigme, po kojoj je i sama knjiga 

dobila naziv. Ovaj pojam podrazumeva komponente istorijske i geografske dubine. 

Kao jedina legitimna naslednica istorije i geografije Osmanskog carstva, Turska 

poseduje ogroman politički potencijal. Ona se nalazi u centru evroazijskog 

geopolitičkog prostora, zbog čega je vekovima bila faktor svih najznačajnijih 

događaja koji su se prelivali sa Bliskog istoka na Balkan i dalje, u katoličko-

protestantska područja Evrope. U tom smislu, Davutoglu (i ostali protagonisti 

neoosmanističke doktrine) odbija da prihvatu onu već izanđalu izreku, naročito 

popularnu u zapadnoj nauci i publicistici, da je Turska „most između Evrope i 

Bliskog istoka”. On ističe da Turska nije „most” nego „srce Evroazije”, njen 

prirodni centar koji će imati ključnu ulogu u sređivanju političkih i ekonomskih 

prilika na širokom prostoru „od Jadranskog mora do Centralne Azije” (kako je to 

nekad govorio Sulejman Demirel), zahvaljujući svojoj istorijskoj i geografskoj 

dubini. Turska poseduje, naglašava dalje Davutoglu, sve potrebne društvene 

komponente za takvu ulogu u suštinski izmenjenim međunarodnim odnosima: 

demokratski poredak, prosečno mlado i dinamično stanovništvo, formirano civilno 

društvo, stabilnu građansku klasu, tržišnu privredu i veoma respektabilnu naučnu i 

tehnološku infrastrukturu. Zahvaljujući ovim potencijalima, po mišljenju Ahmeta 

Davutoglua, Turska bi morala da izađe iz okvira dosadašnje pasivne spoljne 

politike i postane neimar nove političke i ekonomske konjukture, revalorizujući 

svoje kulturno-istorijsko nasleđe i prednosti svog geografskog položaja. Drugim 

rečima, Davutoglu naglašava da Turska više ne može biti periferna država čija se 

politička uloga svodi na „most” između civilizacija, nego da mora povesti aktivnu 

spoljnu politiku i postati centar političkog odlučivanja. A da bi to postigla, mora 

izgraditi novi identitet, svojstven toj njenoj novoj ambicioznoj ulozi na širokom 

prostoru Evroazije. Raskidajući sa spoljno-političkom orijentacijom kemalističke 

Turske, Davutoglu preporučuje partnerstvo s velikim silama (SAD, Evropska unija, 

Rusija, Kina) i obnovu sfera svog uticaja, koje bi se teritorijalno poklapale s 

najvažnijim provincijama nekadašnjeg Osmanskog carstva. U tom konetkstu, 

domicilno muslimansko stanovništvo pojedinih regija poslužilo bi kao „građevinski 

materijal” za zdanje nove turske regionalne i globalne moći. 

 

     Već je naglašeno da su Kavkaz i Centralna Azija, Bliski istok i Balkan one 

oblasti u kojima savremena Turska želi da obnovi svoj politički i ekonomski, pa i 

vojni uticaj. Među njima poseban značaj ima Balkan, jer je on oduvek predstavljao, 

često poricanu bazu „turskog evropejstva”. Analizirajući ovaj aspekt doktrine 

neoosmanizma, Tanasković se dodatno osvrnuo na jedan izuzetno važan esej 

turskog politikologa Mehmeta Ali Kiličbeja, pod nazivom „Mi smo zaista 

Evropljani”. U tom eseju posebno se naglašava da rat u Bosni nije predstavljao 



plod hrišćansko-muslimanskog sukoba, niti je to bio rat civilizacija u viđenju 

Semjuela Hantingtona, nego najozbiljniji pokušaj u modernoj istoriji da se Turska 

izbaci iz Evrope i pošalje na Istok, kojem nikada nije pripadala i koji je za nju uvek 

bio beznačajan. Iz ovog eseja se jasno može videti da neoosmanisti izgrađuju novi 

identitet Turske, pretežno na političkim i kulturnim tragovima nekadašnjeg 

Osmanskog carstva u balkanskim zemljama. Za njih je Balkan primarna zona 

uticaja, i najveći deo njihovih aktivnosti biće posvećen rešavanju balkanskih 

političkih problema, dabome – kako to odgovara interesima savremene Turske. U 

tom smislu, indikativno je da za zvaničnu Tursku Srbija predstavlja „susednu 

zemlju”. 

 

     Podsećajući na činjenicu da je u postosmanskom periodu došlo do sistematskog 

uništavanja osmanske kulturne baštine u balkanskim zemljama čemu se tada slaba 

Turska nije mogla efikasno suprotstaviti, Davutoglu je istakao da je taj proces 

najdalje otišao u Grčkoj i Bugarskoj. Upravo zbog toga – nastavlja „turski 

Kisindžer” – neophodno je usredsrediti se na dva temeljna i tradicionalna oslonca 

osmansko-panturkističke politike na Balkanu: Bošnjake i Albance. Oni 

predstavljaju osnovnu ljudsku bazu regenerisane turske političke i ekonomske 

moći, i zbog toga je potrebno sve učiniti kako bi se zadovoljili njihovi politički 

apetiti. Jaka Albanija i centralizovana Bosna i Hercegovina, kojima treba pribrojati 

i nezavisno Kosovo, predstavljaju prvorazredni interes za Tursku, imajući u vidu 

da se jedino tako može suprotstaviti uticaju drugih sila u regionu: ruskom (preko 

Srba i eventualno Bugara) i nemačkom (preko Slovenaca i Hrvata). Luk koji se sa 

zapada proteže od Bihaća, preko centralne i istočne Bosne, zatim Stare Raške 

(Sandžaka), Kosova, Albanije, Makedonije, Kirdžalije do Trakije – predstavlja za 

Davutoglua koridor od životne važnosti za Tursku. Davutoglu smatra da je srpska 

namera tokom rata u Bosni i na Kosovu bila da se ovaj koridor preseče, a ubeđen je 

da je potrebno učiniti sve kako bi se on obnovio. U suprotnom – zaključuje 

Davutoglu – bosanski muslimani bi bili prepušteni asimilatorskom uticaju 

Hrvatske, dok bi sandžački muslimani i kosovski Albanci bili prepušteni uticaju 

Srbije. 

 

     O tome koliko je turski spoljnopolitički nastup prema Balkanu ozbiljno 

osmišljen i projektovan za duži vremenski period svedoči i onaj segment 

Davutogluove knjige Strategijska dubina koji govori o postojanju triju 

koncentričnih geopolitičkih krugova, u kojima bi se manifestovao turski uticaj 

različite dubine i intenziteta. Prvi je tzv. Unutrašnji krug, koji sačinjavaju Kosovo i 

Metohija (samim tim i Srbija), Albanija i Makedonija; drugi je tzv. Središnji krug, 

sačinjen od Grčke, Srbije, Bugarske i Bosne i Hercegovine, dok poslednji tzv. 

Spoljašnji krug sačinjavaju Hrvatska, Mađarska i Rumunija, i on nije od primarne 

važnosti za Ankaru. 

 

     Za Tursku je najvažnije da Albanija i čitav albanski nacionalni korpus što više 

ojačaju. Ne sme se dozvoliti da Albanija i dalje bude slaba i siromašna zemlja, jer 

bi u tom slučaju Italija i Grčka osnažile svoje prisustvo u njoj, suzbijajući turske 



političke ambicije i regionalne interese. Davutoglu je posebno svestan složenosti i 

protivrečenosti ukupne problematike albansko-makedonskih odnosa, kao i rizika da 

njihovo pogoršavanje otvara vrata uplivu grčkog, bugarskog i srpskog uticaja na 

ovu iznutra politički podeljenu i faktički pocepanu zemlju. Zbog toga – ističe 

Davutoglu – Turska mora osnažiti albansko-makedonsko državno zajedništvo, i 

stvoriti sve uslove da Albanci maksimalno koriste svoja ljudska prava u 

Makedoniji kako bi se očuvao poredak i integritet ove nestabilne države. 

 

     U pogledu taktike za drugi geopolitički krug država, tu je najvažnije da Turska 

na svaki pokušaj upostavljanja tešnje i ugovorne saradnje među njima 

blagovremeno aktivno odreaguje, i to inicijativom za sklapanje protivugovora kako 

se ne bi poremetila ravnoteža na štetu Turske i njenih balkanskih štićenika. Važno 

je naglasiti da Davutoglu ne dovodi u pitanje osovinu Beograd–Atina. Za njega je 

to politička činjenica na koju se ne može uticati. Međutim, može se uticati na to da 

se toj osovini ne priključi i Sofija. On strahuje od te mogućnosti i otvoreno 

preporučuje što aktivnije preventivno delovanje prema Bugarskoj kako bi se ova 

više vezala za Tursku. Koliko je Turska bila uspešna na ovom planu može se videti 

iz činjenice da su svi nerešeni sporovi između Bugarske i Turske (a ima ih dosta) 

bili nekako zabašureni i gurnuti na margine, kako bi Bugarska bila primljena u 

Evropsku uniju 2007. godine. Tome je mnogo doprinela i stranka turske manjine u 

Bugarskoj, čiji je lider Ahmet Dogan gotovo uvek predstavljao poželjenog 

političkog partnera za sve bugarske političke stranke. Dalje, Bugarska je priznala 

nezavisnost Kosova, njen predstavnik pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu 

„srčano” je branio pravo Kosova na nezavisnost, a njeni politički prvaci neprekidno 

ohrabruju albansko-makedonsku saradnju. Nameće se zaključak da Bugarska to 

čini kako bi i sama izvukla parcijalnu korist iz date geopolitičke situacije na 

Balkanu, posebno u istočnoj Makedoniji. 

 

     Na kraju ovog dela prikaza može se još dodati da velike sile, a na prvom mestu 

SAD, Velika Britanija, Francuska i Nemačka, nemaju ništa protiv ovakvog 

spoljnopolitičkog zaokreta Turske. Izgleda da se ni Rusija tome ne protivi, a to 

pitanje Kina kao da nema uopšte u svom vidokrugu. Često se može čuti mišljenje 

da je Turska (kao članica NATO) običan regionalni poslušnik SAD i Velike 

Britanije, koji ne radi ništa drugo nego samo ispunjava njihove političke zahteve, a 

da zauzvrat dobija pravo da „uspostavlja red i mir u svom dvorištu”. To možda 

tako izgleda samo na prvi pogled, ali je daleko od prave istine. Tačno je da Turska 

uvažava političke interese i zahteve anglo-saksonskih zemalja, ali je istovremeno 

spremna i da im se suprotstavi ukoliko to zahtevaju njeni sopstveni strateški 

politički interesi. Turska ih nikada neće žrtvovati da bi ugodila svom pokrovitelju s 

druge strane Atlantika. U tom kontekstu bi trebalo i tumačiti neke izuzetno 

zanimljive političke manevre turske vlade, koji su neprijatno iznenadili SAD: 

povlačenje svog ambasadora iz Vašingtona „na konsultacije” zbog usvajanja 

rezolucije u američkom Kongresu kojom je progon Jermena u Turskoj za vreme 

Prvog svetskog rata ocenjen kao genocid; zatim, zaoštravanje odnosa sa Izraelom 

povodom ugrožavanja položaja Palestinaca u pojasu Gaze; davanje podrške 



predsedniku Irana Mahmudu Ahmadinežadu (inače otvorenom američkom 

neprijatelju), te pristupanje gasnom aranžmanu sa Rusijom „Južni tok”. Sve ovo 

potvrđuje da Turska teži da samostalno vodi svoju spoljnu politiku, te da bi takav 

njen nastup trebalo očekivati i u bliskoj budućnosti... 

 

                                                                                                          Miroslav Svirčević  

 

 

 

3. Darko Tanasković: VELIKI POVRATAK TURSKE? Neoosmanizam 

ili Islamizam / Beograd: Službeni glasnik, 2015. 
 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/велики-

повратак-турске 

 

 

     Knjiga VELIKI POVRATAK TURSKE? Darka Tanaskovića, najuticajnijeg 

srpskog islamologa, otkriva koje su namere Turske na Balkanu, preti li povratak 

islamizma i otomanske imperije, koja je prava istina o „Arapskom proleću“. 

     Cilju koji treba ostvariti do 2023, stogodišnjice Ataturkove Republike, kad bi 

Turska, kao članica EU, trebalo da postane jedna od deset privredno najjačih 

zemalja sveta, 2012, na „istorijskom“ kongresu AKP, obznanjujući (svima 

poznatu) nameru da se kandiduje za predsednika republike, Erdogan dodaje još 

jednu futurističku projekciju turske veličine – 2071. godinu, hiljadugodišnjicu 

čuvene bitke kod Manzikerta, u kojoj je seldžučki sultan Alp Arslan porazio 

vizantijskog cara i pobedonosno krenuo u osvajanje Male Azije. Savremeni 

„sultan“ je pozvao omladinu AKP da svoje revnovanje idealno upravi ka toj 

godišnjici sveturske slave. Tokom kampanje za lokalne izbore 2013, Erdogan je, 

ocenivši valjda da je vremenski razmak među njima prevelik, između 2023. i 2071. 

godine umetnuo još jedan simbolički datum – 2053, kad se navršava šest vekova 

pada Konstantinopolja u osmanlijske ruke, što bi takođe trebalo da postane veliko 

crveno (ili zeleno?) slovo u kalendaru budućnosti koju će AKP ispisati u 

hiljadugodišnjoj turskoj povesnici. 

 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.novipolis.rs/sr/kultura/29623/turska-pod-lupom.html 

 

Turska pod lupom 

 

Darko Tanasković, Veliki povratak Turske? 

 

     Kada je 2010. godine, naš orijentalista Darko Tanasković (1948) objavio studiju 

o savremenoj Turskoj i njenim geopolitičkom pretenzijama – ,,Neoosmanizam: 

doktrina i spoljnopolitička praksa“, verovatno da ni sâm nije očekivao da će 



njegova knjiga da doživi čak tri izdanja za pet godina, i to u vrlo respektabilnim 

tiražima, neuobičajenim za njen sadržaj i veličinu srpskog tržišta (prvo izdanje – 10 

hiljada primeraka, treće izdanje – 15 hiljada). Po obrazovanju orijentalni filolog 

(predavač turskog i arapskog jezika), Tanasković se već duži niz godina u našoj 

sredini prepoznaje po knjigama posvećenim fenomenu islama u njegovim 

različitim dimenzijama – kulturnoj, političkoj i civilizacijskoj. U našoj zemlji, s 

obzirom na Tanaskovićevo znanje turskog jezika, i njegov ambasadorski staž u 

Turskoj u periodu punom izazova (1995–1999), sigurno nema kompetentnijeg 

stručnjaka za tu zemlju i njenu politiku. 

 

     Treće izdanje ,,Neoosmanizma“ pod naslovom ,,Veliki povratak Turske?: 

Neoosmanizam ili Islamizam“, prošireno je poglavljem ,,Turska jesen arapskog 

proleća“ u kojem Tanasković ispituje kako su se neoosmanistička spoljnopolitička 

teorija i praksa pokazale u suočavanju sa nizom prevrata, potresa i revolucija na 

Bliskom istoku, poznatijim pod imenom ,,arapsko proleće“. Tanasković pod 

neoosmanizmom podrazumeva tursku spoljnopolitičku platformu koju čini više 

slojeva, ali i (geo)političkih vektora. Kako ističe, neoosmanizam je ,,ideološki 

amalgam islamizma, turkizma i osmanskog imperijalizma“ (str. 28). 

 

     Pored pojmovnog određenja neoosmanizma, Tanasković u svojoj knjizi pruža i 

njegovu genezu, uočavajući sposobnost njegovih nosilaca (Ozala, Erbakana, Gula, 

Erdogana) da se prilagode uslovima, sačekaju povoljniji trenutak, prikriju svoje 

prave namere, i u pravo vreme sprovedu svoje zamisli. Osvrćući se na istoriju 

turske republike, Tanasković je zapazio, da je svako od potonjih Ataturkovih 

naslednika, namerno ili ne, doprineo urušavanju laičkog nasleđa osnivača 

savremene Turske, čak i oni lideri, poput generala Evrena, kojima je kemalizam 

bio i ostao neupitni ideološki obrazac. Zasićenost laicizmom starog kova, opipljiv 

ekonomski napredak, reafirmacija tradicionalnih islamskih vrednosti, ne samo u 

Turskoj, već u muslimanskom svetu uopšte, doprineli su političkoj  dominaciji 

islamista već više od jedne decenije. 

 

     Svakako, najveću pažnju, Tanasković posvećuje delovanju neoosmanske 

paradigme u međunarodnim odnosima. U poglavlju pod nazivom ,,Globalne 

koordinate neoosmanizma“, Tanasković analizira odnose Turske sa četiri globalna 

aktera na svetskoj sceni – SAD, EU, Rusijom i Kinom. On opisuje i analizira turski 

spoljnopolitički nastup proteklih desetak godina, sva njegova lica, meandriranja i 

kontradiktornosti. Takođe, Tanasković ukazuje i na doktrinarni oslonac turske 

spoljne politike – obimnu (oko 500 strana) geopolitičku studiju turskog ministra 

spoljnih poslova i premijera Ahmeta Davutoglua ,,Strategijska dubina“ u kojoj su 

detaljno razrađene sve bitnije pretpostavke novog turskog delovanja na 

međunarodnoj sceni. U tom kontekstu, Tanasković skreće pažnju čitalaca i na 

opipljivo političko, ekonomsko, diplomatsko i obaveštajno delovanje Turske na 

Balkanu, i na njenu skoro bezrezervnu podršku lokalnim muslimanskim 

zajednicama (tzv. Bošnjacima i Albancima) u realizaciji njihovih teritorijalnih i 

državotvornih ambicija. 



 

     Konačno, u poglavlju kojim je Tanasković proširio ovo treće izdanje svoje 

knjige, analiziraju se dometi neoosmanske koncepcije u okolnostima velikih 

previranja na Bliskom istoku. Autor primećuje, da je posle početnog oduševljenja u 

nekim arapskim zajednicama, popularnost Turske ubrzo počela da se topi nakon što 

je spoznata nedoslednost njene politike, i na kraju krajeva, njena drugostepena 

uloga u poređenju sa uticajem SAD, pojedinih zapadnoevropskih država ili bogatih 

sunitskih zalivskih monarhija. Tanasković dobro primećuje kada kaže, kako se na 

početku svake krize Turska protivi stranim intervencijama, da bi se docnije, iz 

straha da izgubi ulogu aktivnog učesnika, ipak priključivala vojnim dejstvima na 

strani saveznika iz NATO-a, i njihovih partnera iz regiona  (Saudijska Arabija, 

Katar) (str. 185). Prema njegovoj proceni, turski prestiž je naročito stradao usled 

neprincipijelnog svrstavanja uz sunitsku opoziciju u Siriji, čime je Turska protiv 

sebe okrenula lokalne šiite i Iran. Sveukupno, u dešavanjima tzv. arapskog proleća, 

Turska se, i pored nekih taktičkih uspeha, nije dobro snašla, a svoje šanse da zaista 

postane regionalni muslimanski lider, svela je na minimum. 

 

     Tanasković piše razumljivo, argumentovano i sa pozivanjem na relevantne 

izvore (na turskom, engleskom, franuskom, italijanskom i ruskom jeziku). Njegov 

pristup je analitičan i oprezan, tako da je njegova knjiga lišena senzacionalizma, 

apokaliptičkih tonova i ,,velikih otkrića“. I izdavač Službeni glasnik zaslužuje 

pohvale jer prepoznaje autentično politikološko štivo, koje potom objavljuje u 

znatnim tiražima, pristojno oprema i distribuira do svakog zainteresovanog čitaoca. 

 

                                                                                                          Nebojša Vuković 

 

 

 

4. Mirko Kovač: GUBILIŠTE / Beograd: Samizdat, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://samizdatb92.rs/189d387a-6c33-4325-929d-

8cdc93a0e4b1/Gubiliste.aspx#.V44lExLNS2A 

 

     Gubilište je prvi roman Mirka Kovača, prvi put objavljen 1962. godine. 

Osporavana i hvaljena, ova knjiga je pisca odmah učinila kontroverznim i obeležila 

ga, jer je roman izazvao politički skandal: vizija tada dvadesetčetvorogodišnjeg 

pisca bila je duboko pesimistična i nije se uklapala u estetiku socijalističkog 

nadahnuća.  

Sada već književni klasik, ovaj roman se ponovo nalazi pred čitaocima, sa 

predgovorom pisca namenjenim novom srpskom izdanju ove knjige. Na trenutak 

java, na trenutak san, Gubilište nas vodi kroz košmaran odnos uspomena iz ranog 

detinjstva i mladićkog života. Tako istovremeno lebdi u različitim vremenima – 

evokacijom detinjstva (prošlost), putovanjem sporim vozom kroz bespuće 

(sadašnjost) i begom pred zmijom i smrću (budućnost). Moderno napisan, kao 



neobično komponovana proza, puna unutrašnje napregnutosti, ozbiljnosti i težine, 

ovaj roman ima mnoštvo metafora i simbola utkanih u mrežu priče... 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://bodinmc.blogspot.rs/2012/12/o-romanu-gubiliste-mirka-kovaca.html 

 

O romanu „Gubilište”, Mirka Kovača  

 

     Kada uzmemo ovu knjigu u ruke, prvo primijetimo riječi Mirko Kovač.  Rođen 

je u Petrovićima, u Crnoj Gori, 26. decembra 1938. Studirao je na Akademiji za 

pozorište, film i režiju u Beogradu. Napisao više romana, zbirki, pripovjedaka, TV-

drama, eseja, filmskih scenarija. Nakon toga zastajemo kod riječi Gubilište. Tu 

Mirko Kovač prestaje, a počinje roman. Gubilište je pojam koji ne budi nikakvu 

lijepu misao, riječ koja asocira na vapaj, krv, kraj.  Ljudi ne vole da govore o tome, 

svi su svjesni da nema glave koja nema svoje gubilište za vratom – tako je oduvijek 

bilo. Zbog čega, onda, baš ta riječ? Odgovor se nalazi sa druge strane korice. 

 

     Gubilište je granica između ovoga života i nečega, odnosno ničega, sa druge 

strane. Nema žive osobe koja pouzdano može znati šta nas čeka nakon završetka 

života koji trenutno živimo. Neki ljudi strepe da nema ničega, neki, naime, strepe 

da nečega ima, neki strepnju zamijene nadom, neki nadu prodaju za zadovoljstvo, a 

brige o „onom svijetu“ ostave da ih rješavaju nakon smrti... Veliki broj ljudi i ne 

razmišlja o tome (barem ne većinu života), i rijetki su trenuci kada se čovjek 

sasvim posveti razmišljanju o tome šta ili ko ga čeka kad ga svi isprate. Gubilište je 

posebna priča. Kada čovjek dođe na svoje gubilište, kada mu postane jasna 

bezizlaznost situacije, kada shvati da mora da pođe, tada se iskreno zainteresuje 

ima li čega tamo, jer ovdje uskoro neće biti ni njega. I tada opet strepi da tamo neće 

biti ničega, ili da će nečega biti, uglavnom zavisno od toga je li zaslužio da bude tu, 

na gubilištu. Tada se čovjek sjeti nekih Isusa, Muhameda, Peruna i Krišni, tada 

nađe vjeru u sebi ili je izmisli, ili zažmuri i napregne se da ubijedi sebe da su sve te 

priče o zagrobnom životu samo izmišljotina, jer, nije u redu da ga kazne ovdje da 

bi otišao da bude kažnjen. Nikada Mateja, Luka ili Muhamed nijesu toliko ljudi 

doveli do stanja kada ih iskreno grije unutrašnja vatra vjere, koliko je to pošlo za 

rukom bogougodnom Vješalu, prepodobnoj Giljotini, uniformisanim arhangelima 

sa puškama spremnim da za tek nekoliko sekundi uliju vrelu vjeru svakom 

iskrenom pokajniku, kome će, ubrzo nakon smrti, grijesi biti oprošteni. Ne treba, 

dakle, da nas čudi činjenica što se u ovoj knjizi toliko govori o vjeri, sa više 

aspekata, što se preispituje religija i pristup istoj, što se toliko puta pominju i zvjeri 

i zmije i pakleni stvorovi sa jedne strane, i anđeli, crkva i proroci sa druge. Pa, o 

čemu bi se drugo razmišljalo na gubilištu sem o tome, i zašto bi i u Gubilištu bilo 

drugačije? Ovaj naziv, osim toga što simbolički oponira motivima života i sunca, 

predstavlja i svojevrsno uputstvo kako čitati roman! 

 

     Zanimljivo je da, nakon što smo se upoznali sa imenom autora, malo iznad  i 

malo prije naziva romana, isto tako, malo kasnije, bivamo upoznati sa drugim 



autorom, nigdje potpisanim, nigdje imenovanim, ali prisutnim i izvjesno aktivnim. 

Ova situacija nam omogućava da pristupimo interpretaciji i analizi djela na 

neuobičajen i drugačiji način, što je i red kada je u pitanju drugačije i neuobičajeno 

djelo. Najprije se posljedice autorskog udvojavanja ogledaju na jezičkom planu. U 

prvoj verziji romana je govor koji je korišćen pri stvaranju netipičan i za kraj u 

kojem se radnja dešava i za autora, što je manje bitno, jer autor živi u svojem 

svijetu a likovi u svojem, pa mogu da pričaju kako žele, dok je koautor to ispravio i 

objasnio zašto je to uradio, pa sada imamo dva autora slične frazeologije 

uklopljene u jednu koja se uzdiže iznad obje njihove. To odvaja ovo djelo od 

većine ostalih, i oneobičava ga, ako ne više od toga, a onda makar toliko da 

nastavimo sa čitanjem. Dakle, djelo je autorefleksivno, skreće pažnju na sebe i 

zadržava je, što je, zapravo, i suština djela ‒ većini pisaca nije ni stalo ni milo da 

napišu djelo koje neće nikoga zanimati, nego čak i odbijati od daljeg čitanja. 

Nažalost, većina ipak napiše takva djela, no to nije predmet ovog rada.  

 

     Sljedeći problem jeste određivanje pripovjedačke situacije. Naime, kada 

uzmemo roman, prvi utisak je da se ispred nas nalazi djelo u kojem je aktivirana 

pripovjedačka situacija u prvom licu. Istina, ali: u prvom licu množine! Wir-

Erzählung, možemo reći. Postoje dva autora, što rezultira drugačijim tipom 

naracije, drugačijim pristupom pripovijedanju, ne u odnosu jednog autora sa 

drugim, već u odnosu ovog djela i većine drugih. Negdje se nailazi na manje 

nedosljednosti koje ćemo kasnije pomenuti, ali uglavnom se srijećemo sa 

homogenim pripovijedanjem dva autora. Ništa manje od maestralnog. Ipak, i da je 

jedan autor, opet ne bismo mogli govoriti isključivo o pripovjedačkoj situaciji u 

prvom licu, jer ima elemenata koji ukazuju na to da ovaj je ovaj roman zapravo 

roman sa kombinovanom pripovjedačkom situacijom. Lik-narator povremeno 

postaje personalni medij, uvodi nas u svoj um i ne pripovijeda nam više, nego kao 

da zajedno sa njim gledamo dešavanja koja se odigravaju. Takođe, u skladu sa tim 

se smjenjuju solilokviji i unutrašnji monolozi. U nekim segmentima, kada se govori 

o osjećanjima ili se opisuju pojedine scene, zauzima se druga pripovjedačka 

pozicija, pa možemo govoriti i o auktorijalnom pripovijedanju, jer se čini da autor 

ne učestvuje u dešavanjima, već posreduje između čitalaca i likova. Dakle, 

govorimo o specifičnoj, složenoj pripovjedačkoj situaciji i o višefunkcionalnom 

liku-reflektoru, koji posmatra, opisuje, biva opisivan i posmatran. Dakle, ako 

bismo pristupili ovom djelu koristeći Ženetovu klasifikaciju, ne bismo mogli da 

kažemo kakvo je ovo djelo, jer ima elemenata homodijegezisa i heterodijegezisa, 

ekstradijegetičkog i interdijegetičkog pripovijedanja, ali recimo da preovladava 

kombinacija interdijegetičkog pripovijedanja i homodijegezisa.  

Najveći je problem što se ne može govoriti o ovom romanu konstantno konkretno, 

jer bismo morali da se odlučimo za jednu verziju od dvije koje postoje, a to bi bio 

gubitak, bez obzira na to za koju bismo se odlučili, a komparacija ove dvije verzije 

bi zahtijevala mnogo više vremena i prostora nego što to jedan rad ovog tipa 

dozvoljava. Zato smo prinuđeni da se krećemo unutar poklapanja prve i druge 

verzije, povremeno ukažemo na neke razlike među njima i govorimo uopšteno o 

karakteristikama Gubilištâ.  



 

     Organizacija vremena i prostora unutar svake romaneskne strukture direktno 

zavisi od uspostavljene pripovedačke situacije i vezana je za sistem prostorno-

vremenskih tačaka gledišta koja se koriste u posredovanju narativne zbilje.1[1]  

 

     Hronotop je u ovom romanu zaista zanimljiv i to iz više razloga. Prije svega, 

vrijeme i prostor se uglavnom prikazuju subjektivno, onako kako ih percipira 

narator, premda nailazimo i na druge posmatračke aspekte, što je uslovljeno i 

pripovjedačkom situacijom. Ne možemo reći, sa druge strane, da je vrijeme takođe 

i sinhrono, česte su retrospekcije, deskriptivne pauze a ne možemo zapostaviti ni 

scenu kada na sahrani oca lika-naratora prisutni pričaju praktično simultano o 

njemu i njegovoj smrti. Sve ovo po potrebi ubrzava i usporava ritam. Takođe, u 

retrospektivi se srijećemo uglavnom sa spoljašnjim analepsama, s obzirom na to da 

lik-narator evocira uspomene na događaje koji su davno završeni. Međutim, ako 

uzmemo u obzir da, nakon saznanja o očevoj smrti, lik svoja sjećanja povezuje u 

jednu cjelinu koja završava njegovom sviješću o očevoj smrti i sahrani na koju ide, 

možemo reći i da je pred nama unutrašnja analepsa, pošto se retrospektiva završava 

na toj sahrani na kojoj se stvaraju preduslovi za razvoj priče koja kulminira 

bijegom i nedobijegom od zmije. Autor se takođe služi i prolepsama, jer, onako 

kako njegov otac predviđa svoju smrt, on pominjanjem zmije i prašine, koje osim 

ove funkcije imaju i simboličku funkciju i funkciju lajt-motiva, on nagovještava 

svoju. Tako možemo govoriti o izvrsnoj simbiozi vremena, poigravanju prošlošću, 

sadašnjošću i budućnošću. Međutim, kada govorimo o hronotopu, moramo ukazati 

na neke nedosljednosti, takođe vezane za vrijeme više negoli za prostor. 

Konkretno, većinom zbog teksta dodatog u drugoj verziji romana, nailazimo na 

vremenske nesuglasice. Otprilike, možemo reći da se radnja odvija od kraja 

devetnaestog do (približno) sredine dvadesetog vijeka, međutim, na samom 

početku, kada narator govori o tome kako i zašto je dospio u zatvor, pominje 

delikte koji nijesu bili kažnjivi u to vrijeme (konkretno možemo govoriti o 

nenasilnoj defloraciji) ali i o modernim sudovima, onako kako pominje da je rođen 

u situaciji kada se nad njegovom kolijevkom u Hercegovini razvijala crnogorska 

zastava, zastava Petrovića, što nas navodi da vežemo taj period za vrijeme do 1918. 

godine jer je tada dinastija Petrovića svrgnuta, a kralj Nikola je zadobio podršku 

Hercegovaca svojim bitkama protiv turskih snaga na teritoriji Hercegovine koja se 

graničila sa Crnom Gorom, što objašnjava zašto se razvijala crnogorska zastava. 

Međutim, tu se ne prekida niz nepodudarnosti: sa jedne strane se govori o 

poodmaklom dobu komunističke vladavine, što zaključujemo po više osnova 

(pruga, moderni vozovi, špijuni koji vrijebaju svaku riječ protiv vlasti i ideologije) 

ali narod velikim dijelom odlazi u crkve i priča otvoreno o vjeri, što je u to doba 

bilo uglavnom nepojmljivo. Takođe, autor opisuje moderan voz sa natpisima 

upozorenja, držačima za prtljag i toaletom sređenim u mjeri u kojoj to može biti u 

jednom vozu, ali govori o tome kako mu varnice iz lokomotive udaraju u prozor, 

dakle, govorimo o starom vozu, sa parnom lokomotivom, koji je jedva imao 

                                                 

 



sjedišta-klupe, i ako uzmemo u obzir da govorimo o periodu dok komunistička 

partija još nije preuzela vlast, jer, kako rekosmo, ljudi i dalje nesmetano i masovno 

odlaze u crkve (pod zastavom Petrovića), nije bilo pomena o natpisima kakvi su Ne 

naginji se kroz prozor! i slično, ili o nečemu više od rupe u toaletu, a ne o 

vodokotliću čija uzica za povlačenje vode služi Starcu da se objesi. Naravno, kada 

govorimo o vozu i o polasku glavnog lika iz bilećkog zatvora i njegovom kretanju 

ka rodnom kraju gdje će prisustvovati sahrani, ne možemo zanemariti hronotop 

putovanja i hronotop susreta, jer je mnoštvo likova koje on na svojem putu srijeće 

(Isidor, Starac, Badema, Aleksa, hafiz). 

 

     Govoreći o likovima i njihovom modelovanju, moramo uzeti u obzir činjenice 

do kojih smo došli do sada: govorimo o neobičnom romanu, sa neuobičajenom 

pripovjedačkom situacijom, sa oneobičenim hronotopom. Ne možemo onda 

očekivati ni svakodnevne, obične likove. Ne bi trebalo da nas čudi devijacija 

glavnog lika koji osjeća strast prema deformisanim i bolesnim ženama, ne bi 

trebalo da nas čudi ni Bademino ponašanje i njena moć da objedini u sebi vjernicu i 

ženu koja prodaje svoje tijelo, ni otac pripovjedača, jurodivi koji je do te mjere bio 

ubijeđen u svoje proročke sposobnosti i u svoju potrebu i dužnost da propovijeda 

istinu da je čak imao i svoje odijelo za te potrebe, proročko odijelo, ne bi trebalo da 

nas čudi ni ponašanje i karakterisanje likova koji pripadaju kolektivu. Inače, kada 

govorimo o likovima koji pripadaju kolektivu, imamo priliku da ih sretnemo više 

puta i u razim oblicima, tokom razvoja radnje i toka događaja. Tako imamo rulju 

koja, sa popom na čelu, omalovažava, pljuje i bije proroka, protjeruje ga iz crkve i 

naziva ga pogrdnim imenima, đavolom i šejtanom, izopštavaju ga iz svoje 

zajednice... Ne smijemo izostaviti ni kolektiv u vozu, gdje se može govoriti o slozi 

jedino kada se u blizini nalazi organ izvršne vlasti ili neki žbir od kojeg prezaju, 

inače se u skoro svakoj riječi koja je izgovorena u tom vozu osjeća zajedljivost, 

provokacija, revolt, gnijev, netrpeljivost, netolerantnost, i želja za svađom, pa i 

obračunom. I na sahrani postoji kolektiv, ovaj put nešto složniji, ali ipak sa 

različitim mišljenjima i shvatanjima, onako kako uvijek i biva čak i van 

romaneskne zbilje. Realno je prenijeta slika sahrane, kao ikonički znak, proširujući 

taj hronotop do nivoa opšteg mjesta, do motiva na koji nailazimo i u stvarnom 

životu u skoro svim mjestima na teritoriji koju su naselili Sloveni, uvijek nailazimo 

na ljude koji bolje znaju kako je pokojnik umro i od njega i od onih koji su 

prisustvovali njegovoj smrti, i na one koji omalovažavaju pokojnika, znajući da 

njih neće niko uzdizati, onih koji u svakoj smrti vide priliku da se počaste čašicom 

i zalogajem. Svaki lik koji se izdvaja iz te mase je modelovan sa pažnjom i 

ponaosob, što se ogleda u njihovim osobinama, stavovima ali i u frazeologiji, koja 

uključuje turcizme, visoki i intelektualni stil, vulgarizme ili estetski probrane riječi, 

po potrebi. Pošto smo pomenuli individue i kolektiv, moramo zadržati pažnju i na 

sličnostima, odnosno razlikama između individualne i kolektivne svijesti i granice 

među njima, koja nije baš na svakom mjestu jasna. Primjera radi, ako govorimo o 

svijesti naroda koji u prvom dijelu romana osuđuje proroka kao o kolektivnoj 

svijesti, i svijesti naratora o njemu kao proroku i ocu, jasno je odrediti da tu nema 

nikakvog poklapanja u stavovima, jer, i kada se učini da neko iz kolektiva istupi da 



ga brani on to ne čini više od riječi da je on šejtan za sebe pa ga treba pustiti ili 

slično. Čak i kada se obistine proročke tvrdnje, prorok biva omalovažavan i 

napadan, dok njegov sin sve to shvata na drugi način i poštuje ga. Međutim, nigdje 

nije data impresija njegove ćerke. Takođe, u slučaju navedenom ranije, radi se o 

homogenom kolektivu (makar je tako opisan), dok u vozu svjedočimo kolektivu 

kojem se i ne može odrediti shvatanje jer su heterogeni i vjerski i u edukativnom i 

političkom smislu... Tu se lik-pripovjedač djelimično i slaže sa njima, ali se nekada 

i ne slaže. Zato kažemo da granica između kolektivne i individualne svijesti nije 

uvijek jasna i negdje nailazimo na poklapanja, premda je granica manje ili više 

jasna kada je riječ o odnosu prema proroku. Autor čak i poziva na jedinstvo 

kolektiva i pretpostavljanje kolektivne svijesti individualnoj: 

Neka narod podigne glave, svi, ne pojedinačno i ne prema vjeroispovijesti, nego 

baš svi neka gledaju tamo gdje je nekad izlazilo sunce.2[2] 

   

     Roman Gubilište tipološki određujemo kao postmodernističko djelo. Evidentni 

su elementi praćenja toka svijesti, težnja ka ostvarivanju bremenitosti misli i 

poruke, mada se prepliću i nihilizam, bogobojažljivost, ali i usmjeravanje na 

čovjeka i negacija religije. Karikiraju se crkvena i komunistička dogma. Prisutni su 

i elementi iracionalnog što upućuje na nadrealizam (recimo, kada zmija svjesno juri 

lika u namjeri da ga ubije a narod navija i ne pokušava da ga odbrani, ili kada 

sunce neprestano grije izuzetno visokom temperaturom, toliko da se i metal topi). 

Na momente prepoznajemo, uglavnom u dijalogu ili u mjestima sa izrazito 

ikoničkim znakom, približavanje dramskom kodu. Na to upućuje i kompozicija 

djela čije se 34 glave mogu podijeliti u pet cjelina koje odgovaraju dramskom 

kodu: uvod koji govori o djetinjstvu pripovjedača i stanju u kojem se nalazi 

trenutno, zaplet, koji pokazuje njegovu emotivnu vezu sa ocem i patnje njegovog 

oca koje su uticale da se pripovjedač formira takvim kakav jeste, kulminacija se 

može vezati za očevu smrt, peripetija za odlazak na pogreb i naratorova 

promišljanja o smrti i rasplet, koji, naravno, opisuje bijeg od zmije i smrt samog 

naratora. Inače, imamo i ikoničkih znakova, preslikavanja, i indeksnih znakova i 

simbola koji se javljaju kao motivi i lajtmotivi (nebo, koje je u ovom romanu 

zapaljeno, Sunce, inače simbol života, ovdje je u funkciji mučitelja i dželata, 

prašina, koja uz sparinu dodatno pojačava uticaj suvog, vatre i sl.) Većina simbola 

je motivisana Biblijom, koja je i prototekst romanu Gubilište i iz koje su izvučeni 

lajtmotivi, i to uglavnom iz Jovanovog otkrovenja, iz Apokalipse – gubilišta nad 

gubilištima. Prisutni su svi elementi: zemlja, vatra, voda, vazduh i metal, ali 

suprotstavljeni jedan drugom – vode nema zbog vrućine, vazduh se jedva guta od 

gustine izazvane žegom, zemlja puca, metal se topi, sve je potčinjeno jari koja je 

pritisla svijet. Autor smjelo kombinuje folklor krož tužbalice i obilježja narodnih 

nošnji, književnu teoriju uvodi stilskim obilježjima, kontrastima, metaforama, 

ekstralingvističkim znakovima, opisima, aktivira olfaktornu, taktilnu i vizuelnu 

percepciju, (opisuje, recimo, Bademin miris), mijenja aspekte, igra se vremenima... 

Izražen je semantički sloj, jasne su poruke djela a nekada su namjerno i izdvojene, 

                                                 

 



ali i sloj zvuka, auditivni, jer je stil koji Kovač upotrebljava često izrazito zvučan, 

naročito u tužbalicama, zvuku zvona ili molitve, promulgaciji pred propovijedanje i 

slično, ali bijeg od zmije i veze sa hronotopima onostranog, upućuju i na sloj 

metafizičkih kvaliteta, opisi nekih stvari na sloj prikazanih predmetnosti, kojih nije 

mali broj, a i shematizovanih aspekata, sa obzirom na to da imamo različite 

pripovjedačke situacije. Tako je ovo djelo dotaklo sve elemente slojevitosti po 

Ingardenovoj podjeli. 

 

 

[1] Tatjana Bečanović                                                                                   Peko Minić  

[2] Mirko Kovač 
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