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Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
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документационом и библиотечком фонду. 
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документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, могу 
приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
 
Из наше базе која садржи преко 139.000 прописа и преко пола милиона скенираних страна 
службених гласила, за свега неколико минута може се добити како важећи тако и неважећи 
пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као што се може добити и телефонским 
путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
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http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
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Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
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службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 



 
УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Бриселу, Марине Јовићевић, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Великом Војводству Луксембург, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Бриселу, Александра Тасића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Њу Делхију, Владимира Марића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Малдиви, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Њу Делхију, Синише Павића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 46/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије на Новом Зеланду, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Канбери, Мирољуба Петровића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије на Новом Зеланду, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Канбери, Радета Стефановића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Краљевини Бутан, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Њу Делхију, Владимира Марића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Краљевини Бутан, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Њу Делхију, Синише Павића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 48/2022 
 



Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Фиџи, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Канбери, Мирољуба Петровића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Фиџи, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Канбери, Радета Стефановића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2022 
 
Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2022 
 
Уредба о изменама Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и 
о унапређивању официра и подофицира, Службени гласник Републике Србије 
бр. 49/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и 
усавршавању у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2022 
   
Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији за изборе за 
народне посланике и изборе за председника Републике, расписане за 3. април 
2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2022 
 
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања 
на изборима за народне посланике 16. априла 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2022 
 
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања 
на изборима за председника Републике 16. априла 2022. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 46/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о 
статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у 
Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2022 
 
Правилник о садржини, начину уписа и вођењу евиденција о држављанима и 
обрасцу уверења о држављанству, Службени гласник Републике Србије бр. 
44/2022 
 
Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног 
гоњења, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2022 
 
Решење о изменама Решења о додели средстава прикупљених по основу 
одлагања кривичног гоњења, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2022 



Акциони план за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020–
2025. године у периоду од 2022. до 2025. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 45/2022 
 
 
Службени лист Града Београда 
 
Одлука о утврђивању Збирне изборне листе, Службени лист Града Београда бр. 
35/2022 
 
Одлука о утврђивању допуне Збирне изборне листе, Службени лист Града 
Београда бр. 38/2022 
 
Одлука о утврђивању Збирне изборне листе, Службени лист Града Београда бр. 
38/2022 
 
Одлука о облику и броју гласачких листића који се штампају за гласање на 
изборима за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 3. април 
2022. године, Службени лист Града Београда бр. 38/2022 
 
Решење о спровођењу поновног гласања на бирачким местима за која је 
констатовано да се не могу утврдити резултати гласања и на којима је 
поништено гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Београда, 
одржаним 3. априла 2022. године, Службени лист Града Београда бр. 43/2022 
 
Решење о спровођењу поновног гласања на бирачким местима на којима је 
поништено гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Београда, 
одржаним 3. априла 2022. године, Службени лист Града Београда бр. 44/2022 
 
Извештај о прелиминарним резултатима избора за одборнике Скупштине Града 
Београда, одржаних 3. априла 2022. године, Службени лист Града Београда бр. 
42/2022 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о минималним захтевима енергетске ефикасности које морају да 
испуњавају нови и реконструисани енергетски објекти, Службени гласник 
Републике Србије бр. 44/2022 
 
Уредба о допуни Уредбе о условима и начину коришћења система за 
управљање фактурама, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2022 
 



Уредба о допуни Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид 
електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета 
садржине фактура у папирном облику, Службени гласник Републике Србије бр. 
46/2022 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о ограничењу висине цене деривата нафте, 
Службени гласник Републике Србије бр. 46/2022 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”, 
Службени гласник Републике Србије бр. 48/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана 
подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје 
приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”, Службени гласник 
Републике Србије бр. 48/2022 
 
Уредба о условима испоруке и снабдевања природним гасом, Службени 
гласник Републике Србије бр. 49/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Листе техничких уређаја и 
предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима 
ауторског и сродних права, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2022 
 
Уредба о изменама и допуни Уредбе о ограничењу висине цена основних 
животних намирница, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2022 
 
Уредба о изменама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, 
Службени гласник Републике Србије бр. 50/2022 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за израду и 
подношење кандидатуре за међународну специјализовану изложбу EXPO 
Belgrade 2027, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2022 
 
Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене, 
Службени гласник Републике Србије бр. 45/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате 
нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2022 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења 
контроле мењачког пословања, Службени гласник Републике Србије бр. 
47/2022 
 
Одлука о допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних 
пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, Службени 
гласник Републике Србије бр. 48/2022 



Одлука о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно-
прехрамбених производа битних за становништво, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2022 
 
Одлука о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. 
став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама, Службени гласник Републике Србије 
бр. 50/2022 
    
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и 
попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени 
гласник Републике Србије бр. 42/2022 
 
Правилник о измени Правилника о изгледу, садржини и начину истицања 
евиденционе маркице за вино са географским пореклом, Службени гласник 
Републике Србије бр. 42/2022 
 
Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и 
мешовитог порекла за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
45/2022 
 
Правилник о додацима исхрани (дијететски суплементи), Службени гласник 
Републике Србије бр. 45/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о елементима електронске 
фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем 
електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања 
обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину 
примене стандарда електронског фактурисања, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2022 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о условима за стављање у промет 
и начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и о начину 
вођења евиденције, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2022 
 
Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких 
истраживања за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за 
издавање дозволе за коришћење аеродрома, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за 
обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2022 
 



Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по 
основу зараде запослених на истраживању и развоју, Службени гласник 
Републике Србије бр. 48/2022 
 
Правилник о утврђивању Правилника мониторинга безбедности хране 
животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2022. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 48/2022 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о условима за признавање, 
поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са 
географским пореклом, као и о начину производње и обележавања мирних вина 
и неких специјалних вина са географским пореклом, Службени гласник 
Републике Србије бр. 48/2022 
 
Правилник о обрачуну велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и 
EVRO PREMIJUM BMB 95, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност, 
Службени гласник Републике Србије бр. 49/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима 
трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и 
појединостима осталих елемената фискалног рачуна, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2022 
 
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну 
употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2022 
 
Правилник о ближем садржају и смерницама за одређивање националних 
циљева Интегрисаног националног енергетског и климатског плана, начину 
његове израде и извештавању о његовој реализацији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима 
трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и 
појединостима осталих елемената фискалног рачуна, Службени гласник 
Републике Србије бр. 50/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску биљну 
производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2022 
   
Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и 
фауне у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2022 
 
Листа одобрених супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2022 
 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за припрему, 
спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП 
Војводине 2022–2030. године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 19/2022 
 
Правилник о измени Правилника за доделу подстицајних средстава за 
побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и 
економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања 
вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2022. 
години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2022 
 
Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање 
инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине 
у 2022. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 19/2022 
  
Правилник за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у 
Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 19/2022 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 
COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2022 
 
Одлука о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја 
пратиоца, по установама, по дану боравка, Службени гласник Републике Србије 
бр. 42/2022 
  
Правилник о престанку важења Правилника о накнади трошкова за медицинска 
средства која се користе за пружање здравствених услуга лапароскопском 
методом, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о ближим критеријумима и условима за 
укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних 
знања и вештина, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2022 
 
Правилник о критеријумима, начину и условима за стављање лекова на Листу 
лекова, односно за скидање лекова са Листе лекова, Службени гласник 
Републике Србије бр. 45/2022 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене 
заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 
услуга за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о козметичким производима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 47/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на 
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник 
Републике Србије бр. 47/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о највишем износу накнада 
трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 
47/2022 
  
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за 
осигуранике који остварују право у јануару, фебруару и марту 2022. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 42/2022 
 
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник 
Републике Србије бр. 50/2022 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о промени назива Народног музеја у Београду, Службени гласник 
Републике Србије бр. 44/2022 
 
Одлука о стицању статуса института од националног значаја (Институт за 
ратарство и повртарство у Новом Саду), Службени гласник Републике Србије 
бр. 44/2022 
 
Одлука о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици 
Србији за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2022 
   
Правилник о упису ученика у средњу школу, Службени гласник Републике 
Србије бр. 42/2022 
 
Правилник о стипендирању врхунских спортиста аматера за спортско 
усавршавање и додели новчане помоћи врхунским спортистима са посебним 
заслугама, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2022 
 



Правилник о националној категоризацији националних гранских спортских 
савеза, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2022 
 
Правилник о допуни Правилника о садржају и начину вођења Регистра 
Националног оквира квалификација Републике Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2022 
 
Правилник о ближим условима, начину функционисања, повезивања и вођења 
Јединственог информационог система за музеје, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2022 
 
Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 44/2022 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 44/2022 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за март 2022. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 47/2022 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за фебруар 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
50/2022 
 
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за 
која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 
2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2022 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И 
ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 

2022. ГОДИНИ 



 
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. КОРАЦИ: часопис за књижевност, уметност и културу 
2. ЛЕГЕ АРТИС: прописи у пракси 
3. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 
4. НАША МЕСТА: часопис за локалну самоуправу 
5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 
6. ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ: часопис Института за новију историју 

Србије 
 

 
 
 

 
ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 
 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  
2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 
3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 



 
 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице 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. Закон о држављанству Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца са 
Уредбом о његовом извршењу, Београд, 1929.   
 

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



 
1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ 

ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Зоран Ивошевић 
Београд: Глосаријум, 2018. 

  
2. ГРОЗОТА ИЛИ... 

Слободан Тишма 
Београд: Чаробна књига, 2019. 

  
3. ЧЕШЉУГАР 

Дона Тарт 
Београд: Дерета, 2020. 

  
4. ГЕОГРАФСКЕ ШИРИНЕ ЧЕЖЊЕ 

Сваруп Шубанги 
Београд: Дерета, 2021. 

  
5. КЛАРА И СУНЦЕ 

Казуо Ишигуро 
Београд: Дерета, 2021. 

  
6. МИДЛСЕКС 

Џефри Јуџинидис 
Београд: Дерета, 2018. 

  
7. ПЛАНИНАРЕЊЕ С НИЧЕОМ:  

КАКО ПОСТАТИ ОНО ШТО ЈЕСИ 
Џон Каг 
Београд: Дерета, 2020. 

  
8. СЛОБОДА 

Џонатан Френзен 
Београд: Дерета, 2021. 

  
9. СВЕ МОЈЕ СЕСТРЕ 

Лаура Барна 
Београд: Дерета, 2021. 

  
10. ВРЕМЕ ИЗМЕЂУ ШТЕПОВА 

Марија Дуењас 
Београд: Дерета, 2020. 

  
11. ВРТЛОГ 

Хосе Еустасио Ривера 
Београд: Дерета, 2021. 

  



12. ЧЕТВРТАК 
Здравка Јевтимова 
Београд: Драслар партнер, 2015. 

  
13. АДРЕСА: БЕВЕРВЕГЕН 11 

Хенрик Тиканен 
Београд: Фабрика књига, 2018. 

  
14. АДРЕСА: БРЕНДЕВЕГЕН 8 

Хенрик Тиканен 
Београд: Фабрика књига, 2017. 

  
15. АДРЕСА: МАРИЈЕГАТАН 26 

Хенрик Тиканен 
Београд: Фабрика књига, 2020. 

  
16. КАТА НЕСИБА И КОМЕНТАРИ 

Иван Јанковић 
Београд: Фабрика књига, 2018. 

  
17. НИЗ ГЕЛЕНДЕР 

Ненад Јовановић 
Београд: Фабрика књига, 2015. 

  
18. БАЈКОВИТА ЧУДОВИШТА:  

ДРАКУЛА, АЛИСА, СУПЕРМЕН  
И ДРУГИ КЊИЖЕВНИ ПРИЈАТЕЉИ 
Алберто Мангел 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

  
19. БУЛБУЛ И ЊЕГОВ ГАЗДА 

Хасан Бласим 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2021. 

  
20. ЧОВЕК У ЦРВЕНОМ КАПУТУ 

Џулијан Барнс 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

  
21. ДОБА ТЕСКОБЕ 

Пит Таунсенд 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

  
22. ХИНДУИЗАМ: МНОГО БУКЕ ОКО ТОГ ЈЕДНОГ 

Милица Бакић-Хајден 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2021. 
 

  



 
23. ХОСТЕЛ КАЛИФОРНИЈА 

Звонка Газивода 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

  
24. ИЛИ ДА СЕ СПАСУ СВИ, ИЛИ НИКО 

Вероник Берген 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2021. 

  
25. КОЖА ВРЕМЕНА: КЊИГА ПРОМЕНА 

Александар Генис 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2021. 

  
26. ЛИГА БЕЗОЧНИХ 

Бранка Криловић 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

  
27. МАЗОХИСТКИЊА 

Катја Перат 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

  
28. МЛАДОСТ БЕЗ МЛАДОСТИ 

Мирча Елијаде 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

  
29. ПЛАМЕН:  

ПОЕЗИЈА, ПЕСМЕ И ИЗБОР ИЗ БЕЛЕЖНИЦА 
Ленард Коен 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2021. 

  
30. ПОТЕНЦИЈАЛНИ КАНДИДАТ 

Ерџан Кесал 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

  
31. ПРВО ЛИЦЕ ЈЕДНИНЕ: ПРИЧЕ 

Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2021. 

  
32. СВЕТСКИ БОЛ 

Ајфер Тунч 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2021. 

  
33. ШПИЈУН ИЗ ПРВОГ ЛИЦА 

Сем Шепард 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2021. 
 

  



34. ТЕОРИЈА ОБЛАКА 
Стефан Одеги 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

  
35. ТРИ ЗНАКА КРУГА 

Саша Каралић 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

  
36. ВРАТА 

Магда Сабо 
Београд: Глобосино, 2010. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 
 
1. Иван Степанович Јастребов: ПОДАЦИ ЗА ИСТОРИЈУ СРПСКЕ ЦРКВЕ 
И НАРОДА: ИЗ ПУТНИЧКИХ ЗАПИСНИКА / Београд: Службени гласник, 
2020. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-саборник/подаци-за-историју-српске-
цркве-и-народа 
 
Награда фестивала хуманистике, културе и уметности (фесК) „Пази шта 
читаш” у категорији „књига која има трајну вредност или остварује 
важан научни допринос”, 2020. године. 

Иван Степанович Јастребов (1839–1894) провео је свој радни век на 
Балкану као дипломатски представник Руске царевине и остао је запамћен као 
велики пријатељ српског народа. Дужност руског конзула у европској Турској 
омогућила је Јастребову, пасионираном истраживачу, да пропутује и упозна 
Стару Србију, Македонију и Албанију, и да их свестрано изучи. 

Књигу Податци за историју српске цркве из путничких записника И. С. 
Јастребова објавио је сам аутор пре век и по у Београду, 1879. године. У њој су 
сабрани прилози које је Јастребов објавио у часопису Гласник Српског ученог 
друштва, 1875–1880. године. Књигу допуњујемо са четири накнадно објављена 
прилога, односно додатних 75 страна. Одлучили смо се за фототипско издање, 
што нам је омогућио идентичан слог и прелом првог издања књиге и прилога 
које су накнадно објављени. Дакле, определили смо се да допунимо наслов 
Подаци за историју српске цркве и народа. Не споримо овим да се историја 
српског народа и цркве поклапа и прожима, међутим Јастребов у овим 
радовима доноси податке не само из црквене већ и из друштвене, политичке и 
економске историје, док последњи прилог представља претечу 
антропогеографских истраживања.  

Овом књигом, уз преводе његових дела Стара Србија и Албанија и 
Обичаји и песме турских Срба у Призрену, Пећи, Морави и Дебру које смо 
објавили, заокружујемо дело овог изузетног дипломате и научника. 

http://www.slglasnik.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.slglasnik.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


2. Стивен Рансиман: ВИЗАНТИЈСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА / Београд: 
Службени гласник, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/едиција-nostra-
vita/византијска-цивилизација 
 
Капитално дело о Византији и њеној уметности, друштву, религији, политици, 
обичајима и историји! 

Књига једног од највећих историчара XX века, великог ауторитета за 
средњи век. Пружа општу слику цивилизације Римског царства на просторима 
Византије. Бави се свим важним аспектима тога простора, живота и људи у 
њему, простора тако важног за каснији успон западне цивилизације укључујући 
и просторе Балкана. Теме књиге су вера и црква, уметност, администрације, 
градски и сеоски живот... 
 
 
 
3. Миљенко Јерговић, Светислав Басара: БАЈАКОВО–БАТРОВЦИ / Београд: 
Службени гласник, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/бајаково-–-батровци 
 

Преписка два писца, сваког са свог краја цивилизацијске драме своје две 
земље и уморне Европе у целини, сусреће се на граничном прелазу Бајаково – 
Батровци. На месту где се смисао допуњује у мисли саговорника а државе 
раздвајају, остаје само разум храброг појединца, препуњен интелектуалном 
сумњом, прецизним исказом и правим именовањем људи и појава. 

Данило Киш је говорио да је „интервју есеј у два гласа”, a сличну 
аналогију можемо применити и на ову преписку. Гласно постављена питања и 
тражење одговора препуни су скепсе према искуству и непосредној стварности. 
Есеј у два смера говори о границама егзистенције и свим рукавцима балканских 
(европских и светских) апсурда: нема краја, јер се све већ десило, све битке су 
добијене и изгубљене у прошлости. Само ретки попут Јерговића и Басаре то 
виде – клице нових историјских дубиоза и процес суноврата смисла. 

http://www.slglasnik.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-nostra-vita/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://www.slglasnik.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-nostra-vita/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://www.slglasnik.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D1%83%D1%98%D0%B5/%D0%B1%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%E2%80%93-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8


4. Лоренс Дарел, Хенри Милер: ПРЕПИСКА ЛОРЕНС ДАРЕЛ – ХЕНРИ 
МИЛЕР: 1935-1980 / Београд: Службени гласник, 2019. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.slglasnik.com/библиотека-уметност-и-култура/едиција-nostra-
vita/преписка-лоренс-дарел-–-хенри-милер-–-1935–1980 
 

Ово је једна од најчувенијих књига преписке у XX веку. Двојица 
пријатеља говоре о важним догађајима у свету свог времена, о уметности, о 
свакодневном животу и личним ломовима. Године 1935. један млади Британац 
који је живео на Крфу одушевљено је писао средовечном америчком писцу који 
је у Паризу управо изазвао велики скандал са својом првом објављеном 
књигом Ракова обратница. Хенри Милер, који је одмах схватио да је у Лоренсу 
Дарелу пронашао идеалног читаоца, одговориће му: „Ви сте први Британац који 
ми је послао неко интелигентно писмо о тој књизи. У ствари, ви сте први који је 
погодио право у мету.” Тако је почела преписка која се окончала Милеровом 
смрћу 1980. године. Књига Преписка Лоренс Дарел – Хенри Милер 1935–1980 
садржи обиман и репрезентативан избор из њихове укупне преписке. Скоро 
половину овог издања чине раније необјављена писма, укључујући и касније 
откривена „изгубљена писма”. Уз то, обновљени су многи делови из писама 
који су у претходном издању (1963) били уклоњени да би се избегли проблеми 
са још живим актерима. Уредник Ијан С. Макнивен у преписци између Дарела 
и Милера с правом види двоструку биографију двојице великих књижевних 
иконокласта XX века, биографију „у исти мах озбиљну као Шопенхауер и 
неодољиву као вино”. 
 
 
 
5. Петер Хандке: ИСТОРИЈА ИЗА ПРИПОВЕСТИ: ЕСЕЈИ О 
ЈУГОСЛАВИЈИ / Нови Сад; Београд: Прометеј; Српско народно позориште; 
Радио-телевизија Србије; Штампар Макарије, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.prometej.rs/prodavnica/esejistika/istorija-iza-pripovesti-eseji-o-
jugoslaviji/ 
 

Први пут у једној књизи, на српском језику, сабрани су сви есеји о 
Југославији. Есеје је Петер Хандке писао у периоду од 1991. до 2011. године: 

• ОПРОШТАЈ САЊАРА ОД ДЕВЕТЕ ЗЕМЉЕ – Стварност која је прошла: 
Сећања на Словенију (1991) 

• ЗИМСКО ПУТОВАЊЕ ДО РЕКА ДУНАВА, САВЕ, МОРАВЕ И ДРИНЕ 
или Правда за Србију (1996) 

• ЛЕТЊИ ДОДАТАК ЗИМСКОМ ПУТОВАЊУ (1996) 

https://www.slglasnik.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-nostra-vita/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB-%E2%80%93-%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80-%E2%80%93-1935%E2%80%931980
https://www.slglasnik.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-nostra-vita/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB-%E2%80%93-%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80-%E2%80%93-1935%E2%80%931980
https://www.prometej.rs/prodavnica/esejistika/istorija-iza-pripovesti-eseji-o-jugoslaviji/
https://www.prometej.rs/prodavnica/esejistika/istorija-iza-pripovesti-eseji-o-jugoslaviji/


• ПИТАЈУЋИ У СУЗАМА – Потоњи записи о два крстарења Југославијом 
у рату, марта и априла 1999. (2000) 

• ОКО ВЕЛИКОГ ТРИБУНАЛА (2003) 

• ТАБЛАСИ ДАЈМИЈЕЛА – Извештај заобилазног сведока у процесу 
против Слободана Милошевића (2006) 

• КУКАВИЦЕ ИЗ ВЕЛИКЕ ХОЧЕ (2009) 

• ПРИЧА О ДРАГОЉУБУ МИЛАНОВИЋУ (2011) 

Петер Хандке један је од најугледнијих и најутицајнијих књижевника 
данашњице. Аутор је стотинак књига прозе, позоришних комада, радио-драма, 
поезије, есеја, хроника. Посебно су, културно, али и политички, значајни 
Хандкеови есеји о Југославији сабрани у овој књизи. Наслов књиге Историја 
иза приповести дао је аутор, за ову прилику, „противстављајући” 
историографији приповедање и уметничко деловање. 

Подручје за које је Хандке одувек био и остао везан јесте простор бивше 
Југославије која је у његовој књижевности, па и у есејима ове књиге, важна 
књижевна тема… 
 
 
 
6. Светлана Слапшак: МОЈ МАЧКОЉУБИВИ ЖИВОТ / Београд: Штрик, 
2021. 
 
Преузето са сајта: 
http://strik.rs/knjige/moj-mackoljubivi-zivot/ 
 

Има нечег у мачкама што их чини посебним међу свим другим бићима. 
Посебне су саме по себи и зато што посебним чине наш живот. Није да је њима 
посебно стало до тога, зна свако ко је икада имао мачку (пардон – кога је мачка 
одабрала), али упркос томе или баш због тога мачке су обожаване одувек (и оне 
то и дан-данас памте, рекао је неко). Уметност је пуна мачака. Но нису баш 
толико честе аутобиографије као што је „Мој мачкољубиви живот” Светлане 
Слапшак. Сама ауторка прецизирала би жанр као спој аутобиографије и мачјих 
биографија, наравно у корист маца. Очито да не постоји период нити место у 
њеном животу без мачака: да ли оних у кући, или на улици, у парку, или оних 
које је упознала код пријатеља, било да је у Атини, Београду, Паризу или 
Љубљани; и очито да за то постоји добар разлог. Јер све те маце, јунакиње и 
јунаци ове књиге, училе су ауторку извесној мудрости, мирноћи и љубави онда 
кад је свет остајао и без мудрости и без љубави, завртложен у немиру мржње. 
Описујући свој живот, Светлана Слапшак пружила је и увид у неке од 
најважнијих догађаја који су нас тамнели у прошлом и овом веку и њена 
аутобиографија је у том смислу још један рефлектор неопходан да се те таме 
разбију. Читање ове књиге је и попут подешавања подсетника да нас опомене у 
правом тренутку, онда кад кренемо да понављамо грешке. А то што су сви ти 

http://strik.rs/knjige/moj-mackoljubivi-zivot/


догађаји и читав један богат ауторкин живот исписани у ритму мачјег предења, 
само је још једно признање посебности. 

Јер има нечег у мачкама. 
 
 
 
7. Жозе Сарамаго: КАИН / Београд: Лагуна, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://www.laguna.rs/n2640_knjiga_kain_laguna.html 
 

„С господом богом нема шале” гласи једна реченица из Каина, 
Сарамаговог завршног обрачуна са јудео-хришћанском традицијом. У овом 
запрепашћујућем књижевном апокрифу Бог је негативац, анђели су лоши 
момци, а само је Каин, божјом вољом убица свог брата Авеља, истински 
преобраћеник и сведок бројних божјих недела и осионости. Захваљујући моћи 
да путује кроз време, јер је осуђен на вечито лутање, Каин прелази „из 
протеклих у будуће видове садашњости”, од Првог греха до Потопа, 
преиспитујући тако старозаветне приче о постанку света, Содоми и Гомори, 
рушењу Јерихона, Аврамовом жртвовању свог сина Исака, искушавању 
праведнога Јова, зидању Вавилонске куле, крвавим ратовима племена 
Израиљевог за Обећану земљу... 

Лишавајући се уобичајеног накита писмености, португалски нобеловац је 
својим последњим објављеним романом крунисао једну високу књижевну 
грађевину, саздану од све самих парабола у чијем је језгру оспоравање праваца 
којима је човек кренуо и вредности које је изневерио – умногоме вођен руком 
свога творца. 

„Ова прича нас једноставно носи, утолико више што варнице које искре 
из пишчеве радионице потврђују да смо у рукама непоновљивог мајстора.” 

New York Times 
„До сад невиђена бласфемија Старог завета... Поигравајући се у свом 

стилу са правописним нормама, Сарамаго у овом роману непрестано налази 
пукотине у логици библијског бога.” 

New Yorker 

https://www.laguna.rs/n2640_knjiga_kain_laguna.html
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