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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  
 
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. 
 
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:  
 

 
Немањина бр. 22-26,  
телефон: 3616-296,  363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104    
или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs  
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 



 
УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора –
сталног представника Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике 
Србије при Организацији за европску безбедност и сарадњу и другим 
међународним организацијама у Бечу, Жарка Обрадовића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 34/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Хрватској, Јелене Милић, Службени гласник 
Републике Србије бр. 34/2022 
 
Уредба о утврђивању Програма за подршку добровољног повратка странаца за 
период од 2022. до 2025. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
36/2022 
 
Одлука о расписивању избора за председника Републике, Службени гласник 
Републике Србије бр. 29/2022 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Балнеарију Камборијуу, 
Федеративна Република Бразил, Службени гласник Републике Србије бр. 
30/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 30/2022 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Габоронеу, Република 
Боцвана, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2022 
 
Одлука о поништавању Огласа за избор председника суда, Службени гласник 
Републике Србије бр. 33/2022 
 
Одлука о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима 
која долазе из Украјине, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2022 
 
Одлука о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за народне посланике 
Народне скупштине, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2022 
 
Одлука о утврђивању Листе кандидата за избор председника Републике, 
Службени гласник Републике Србије бр. 37/2022 
 



Одлука о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији за изборе за 
председника Републике, расписане за 3. април 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 38/2022 
 
Одлука о броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за 
председника Републике, расписаним за 3. април 2022. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 38/2022 
 
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији за изборе за 
народне посланике Народне скупштине, расписане за 3. април 2022. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 38/2022 
 
Одлука о броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за 
народне посланике Народне скупштине, расписаним за 3. април 2022. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 38/2022 
 
Одлука о утврђивању допуне Збирне изборне листе кандидата за народне 
посланике Народне скупштине, Службени гласник Републике Србије бр. 
39/2022 
 
Одлука о допуни Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење 
гласања на изборима за народне посланике, Службени гласник Републике 
Србије бр. 39/2022 
  
Упутство за објављивање докумената локалних изборних комисија и њихово 
достављање Републичкој изборној комисији, Службени гласник Републике 
Србије бр. 30/2022 
 
Упутство за остваривање права на увид у изборни материјал за изборе за 
народне посланике и председника Републике, Службени гласник Републике 
Србије бр. 30/2022 
 
Сажетак Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности 
за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2022 
 
Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2021. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 41/2022 
 
Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и 
финансирања тероризма за период 2022–2024. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 40/2022 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени 
природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у 
случају поремећаја на тржишту природног гаса, Службени гласник Републике 
Србије бр. 30/2022 
 
Уредба о обавезама Гарантованог снабдевача и о обавезама Овлашћене 
уговорне стране у погледу финансијских подстицаја за високоефикасну 
когенерацију, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди 
и руралном развоју у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
30/2022 
 
Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког 
програма за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2022 
 
Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи 
развој и унапређење шумарства у 2022. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 30/2022 
 
Уредба о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 
2022/2023. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2022 
 
Уредба о ограничењу висине цена деривата нафте, Службени гласник 
Републике Србије бр. 32/2022 
 
Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима 
фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује 
фискализација, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2022 
 
Уредба о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме 
у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2022 
 
Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2022. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 33/2022 
 
Уредба о допуни Уредбе о категоризацији железничких пруга које припадају 
јавној железничкој инфраструктури, Службени гласник Републике Србије бр. 
33/2022 
 



Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу 
докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово 
попуњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2022 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цена деривата 
нафте, Службени гласник Републике Србије бр. 35/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању финансијске подршке пољопривредним 
произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним 
економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-
CoV-2, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2022 
 
Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2022. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2022 
 
Уредба о утврђивању Инвестиционог програма „Опоравак и развој”, Службени 
гласник Републике Србије бр. 41/2022 
 
Одлука о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и 
градским општинама намењених за успостављање јединственог управног места, 
Службени гласник Републике Србије бр. 31/2022 
 
Одлука о расподели средстава из Програма подршке развоју и функционисању 
система локалне самоуправе за доделу годишњих награда за најбоље 
општинске/градске управе у 2021. години, Службени гласник Републике Србије 
бр. 31/2022 
 
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. 32/2022 
 
Одлука о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина 
на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских 
дажбина у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза основних пољопривредно-прехрамбених 
производа битних за становништво, Службени гласник Републике Србије бр. 
32/2022 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких 
послова, Службени гласник Републике Србије бр. 32/2022 
 
Одлука о образовању Комисије за стандардизацију географских имена, 
Службени гласник Републике Србије бр. 33/2022 
 
Одлука о допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле 
мењачког пословања, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2022  



 
Одлука о измени и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних 
пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, Службени 
гласник Републике Србије бр. 35/2022 
 
Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за израду и подношење 
кандидатуре за међународну специјализовану изложбу EXPO Belgrade 2027, 
Службени гласник Републике Србије бр. 36/2022 
 
Одлука о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за 
надокнаду разлике у цени гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 
41/2022 
 
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања ризицима од 
поплава на територији Републике Србије за период 2021–2027. године на 
животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2022 
    
Правилник о минималним лучким тарифама, Службени гласник Републике 
Србије бр. 29/2022 
 
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на 
регрес за ђубриво, гориво и семе, Службени гласник Републике Србије бр. 
30/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о Листи генетских резерви домаћих 
животиња, начину очувања генетских резерви домаћих животиња, као и о 
Листи аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса, 
Службени гласник Републике Србије бр. 30/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о подстицајима за очување животињских 
генетичких ресурса, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2022 
 
Правилник о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању 
хране, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2022 
 
Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних извора 
светлости, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 
пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 30/2022 
 
Правилник о облику и садржини годишњег извештаја о попису шема државне 
помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 30/2022 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава 
за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу, Службени 
гласник Републике Србије бр. 33/2022 
 
Правилник о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO 
DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95, Службени гласник Републике Србије бр. 
33/2022 
 
Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава постицаја ради привлачења 
директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја, Службени гласник 
Републике Србије бр. 36/2022 
 
Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, 
учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и 
посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима у којима 
инспекцијски надзор врши енергетска инспекција, Службени гласник 
Републике Србије бр. 40/2022 
 
Правилник о измени Правилника о условима за израду пројекта претварања 
необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште, Службени гласник 
Републике Србије бр. 41/2022 
 
Правилник о условима које треба да испуне правна лица и предузетници за 
обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, 
за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни 
орган аутономне покрајине, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2022 
 
Правилник о  утврђивању зоне школе, Службени гласник Републике Србије бр. 
41/2022 
 
Правилник о мерама за заштиту безбедности деце на путу у зони школе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 41/2022 
 
Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга 
квалитета деривата нафте и биогорива за 2022. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 41/2022 
 
Правилник о категоризацији туристичких места, Службени гласник Републике 
Србије бр. 41/2022 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о регистрацији моторних и 
прикључних возила, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2022 
 
Правилник о утврђивању утицаја објеката, инсталација и уређаја на рад радио-
уређаја који се користе у ваздушној пловидби, Службени гласник Републике 
Србије бр. 41/2022 
 



Саобраћајни правилник, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2022 
 
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја, 
Службени гласник Републике Србије бр. 35/2022 
   
Списак нормативних докумената из области мерила, Службени гласник 
Републике Србије бр. 30/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама 
у Аутономној Покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и 
путне инфраструктуре у 2022. години, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 12/2022 
 
Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за 
субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, 
софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње 
и операција у домену маркетинга и трговине у 2022. години, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2022 
 
Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на 
територији АП Војводине у 2022. години, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 13/2022 
 
Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање 
изградње, реконструкције и израде пројектно-техничке документације водних 
објеката у јавној својини и израде пројектно-техничке документације објеката 
фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. години, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2022 
 
 
Службени лист Града Београда 
 
Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању 
града Београда, Службени лист Града Београда бр. 31/2022 
 
Измене и допуне Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) – (I фаза – 2. 
етапа), Службени лист Града Београда бр. 27/2022   
 
 
 
 
 
 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, 
Службени гласник Републике Србије бр. 33/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка 
запослених у поступку приватизације, Службени гласник Републике Србије бр. 
30/2022 
 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне 
инфраструктуре за 2022. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
36/2022 
  
Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти, 
Службени гласник Републике Србије бр. 31/2022 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о ближим условима и начину 
вршења процене здравствених технологија, Службени гласник Републике 
Србије бр. 33/2022 
 
Правилник о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која 
се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени 
гласник Републике Србије бр. 36/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду 
корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 36/2022 
 
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 
40/2022 
 
Наредба о престанку важења Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији 
на јавним местима у затвореном и отвореном простору, Службени гласник 
Републике Србије бр. 33/2022 
 
Наредба о престанку важења Наредбе о радном времену и просторним 
ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања 
заразне болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2022 
 
Наредба о престанку важења Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у 
објектима установа за смештај старих лица, Службени гласник Републике 
Србије бр. 33/2022 
  



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
  
Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2022. 
години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 13/2022 
 
Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у АП 
Војводини у 2022. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
13/2022 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног 
фудбалског стадиона, Службени гласник Републике Србије бр. 31/2022 
  
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних 
академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на 
Академији за националну безбедност, Службени гласник Републике Србије бр. 
30/2022 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер 
академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на 
Академији за националну безбедност, Службени гласник Републике Србије бр. 
30/2022 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма Основних 
академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике 
и рачунарства и студијског програма Основних струковних студија 
Криминалистике који се финансирају из буџета Републике Србије на 
Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2022/2023. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 33/2022 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма Мастер 
академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике 
и рачунарства и Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа 
који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-
полицијском универзитету за школску 2022/2023. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 33/2022 
 
Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије 
за школску 2022/2023. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 33/2022 
   



Правилник о изменама Правилника о програму, начину полагања посебног 
стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 36/2022 
 
Исправка Правилника о изменама Правилника о програму, начину полагања 
посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним 
испитима, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2022 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 41/2022 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 30/2022 
 
Индекси потрошачких цена за фебруар 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 33/2022 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за јануар 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
41/2022 
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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. М. Ђ. Милићевић: Школица за грађанска права и дужности, Београд, 
1889.  
 

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



 
1. ГЛАСОМ ПИСАНА ИСТОРИЈА 

Драгослав Симић 
Београд: Clio, 2018. 

  
2. МАРКЕТИНГ У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ 

Франсоа Колбер 
Београд: Clio, 2010. 

  
3. КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ:  

ПРАКТИКУМ ЗА МЕНАЏЕРЕ У КУЛТУРИ 
Марина Марковић 
Београд: Clio, 2015. 

  
4. МЕНАЏМЕНТ И КРЕАТИВНОСТ 

Крис Билтон 
Београд: Clio, 2010. 

  
5. МОСКОВСКИ ГАМБИТ: ЈУГОСЛАВИЈА, СССР И ПРОДОР 

ТРЕЋЕГ РАЈХА НА БАЛКАН 1938–1941. 
Александар Животић 
Београд: Clio, 2020. 

  
6. МОЗАК И УНУТРАШЊИ СВЕТ: УВОД У НЕУРОНАУЧНО 

ПРОУЧАВАЊЕ СУБЈЕКТИВНИХ ИСКУСТАВА 
Марк Солмс; Оливер Тернбул 
Београд: Clio, 2019. 

  
7. ОБНОВИМО РАЗГОВОР:  

МОЋ РАЗГОВОРА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ 
Теркл Шери 
Београд: Clio, 2020. 

  
8. УМЕШНОСТ КОМУНИЦИРАЊА:  

ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ 
Данијела С. Петровић 
Београд: Clio, 2019. 

  
9. УМЕТНОСТ И КУЛТУРА ОТПОРА 

Милена Драгићевић Шешић 
Београд: Институт за позориште, филм, радио и телевизију, 
Факултет драмских уметности; Clio, 2018. 

  
10. УМЕТНОСТ И ПСИХА:  

СТУДИЈА О ПСИХОАНАЛИЗИ И ЕСТЕТИЦИ 
Елен Хендлер Спиц 
Београд: Clio, 2011. 



  
11. ВИДОВЊАЦИ: СНОВИЂЕНА ЕВРОПА 

Гвидо ван Хенгел 
Београд: Clio, 2020. 

  
12. ЦАРСТВО ЛЕТЊЕГ МЕСЕЦА:  

КВАНА ПАРКЕР – УСПОН И ПАД КОМАНЧА,  
НАЈМОЋНИЈЕГ ИНДИЈАНСКОГ ПЛЕМЕНА У 
АМЕРИЧКОЈ ИСТОРИЈИ 
С. К. Гвин 
Београд: Чаробна књига, 2021. 

  
13. Е. А. ПО: ЖИВОТ ИЗ ЈЕДНОГ ЧИТАЊА 

Питер Акројд 
Београд: Clio, 2015. 

  
14. ЕНЕРГИЈА СЛОБОДЕ:  

СТВАРАЛАЧКА БИОГРАФИЈА ЂОРЂА МАРЈАНОВИЋА 
Маријана Дујовић 
Београд: Clio, 2019. 

 
15. ФРАГМЕНТИ ВРЕМЕНА: ДАБЛИНСКЕ УСПОМЕНЕ 

Џон Банвил 
Београд: Clio, 2021. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 
1. Фредерик Бегбеде: ЧОВЕК КОЈИ ПЛАЧЕ ОД СМЕХА / Београд: 

Booka, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
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Октав Паранго је био копирајтер 90-их, скаут за моделе 2000-их. Сада, у 
новој деценији, проналази нов позив… После романа 699 динара, који се бавио 
тиранијом маркетинга, и У помоћ, молим за опроштај, на тему трговине 
женском лепотом, овим новим сатиричним романом закључује се трилогија 
Октава Паранга о савременим отуђењима. Све је нажалост тачно (и 
проживљено) у овој сатири, урнебесној и очајничкој, која говори о 
нуспроизводима нашег друштва разоноде. 
 
Окрутан и смешан, циничан и искрен, час духовит, час очајнички. Ове 
странице су врхунске, писане интелигентно и емотивно, понекад веома 
потресне. Подсећају нас да је Фредерик Бегбеде један од наших најбољих 
писаца. 

Žan-Rene van der Pletsen, Le Figaro Magazine 
 

Ода слободи која пориче опседнутост идентитетом, како левичара тако и 
десничара. 

Tomas Maler, Le Point 
 
Импресивно и фасцинантно истраживање (...), које је истовремено књига из 
историје, курс геополитике и шоијунски роман. 

Patrik Koen, Europe 1 
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 Након што нас је освојила својим првим романом Ухвати зеца, Лана 
Басташић се новом књигом Млијечни зуби потврђује као моћан глас нове 
генерације. Без романтизовања детињства из перспективе одраслих, Млијечни 
зуби говоре о томе шта значи бити мали човек у туђем свету и учити његова 
правила из погрешно постављених образаца. Ово је збирка бруталних, 

https://www.booka.rs/knjige/savremena-knjizevnost/covek-koji-place-od-smeha/


емотивних, импресивних прича, прича које ћете изнова читати и много пута 
препричавати. Млијечни зуби су збирка прича о детињству и дечјим траумама, 
које се на децу преносе како песницама и каишевима, тако и речима или 
њиховим одсуством, од школског дворишта до породичног стола, као генетски 
кȏд који је готово немогуће истребити. Дечак који телепортује оца на Месец, 
девојчица која отвара прозор да би истерала Бога из собе, браћа која чекају смрт 
богате баба-тетке, тинејџерка којој отац не дозвољава да одрасте у жену – само 
су неки од јунака ове књиге. У овој збирци има задављених очева, пијаних 
мајки, поганих наставника и убијених животиња, али сам крај књиге ипак нуди 
наду да је могуће направити одмак од родитељске грешке и изградити свој 
идентитет без сталног гледања уназад. 
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Након што је претходном збирком прича Мој муж постала регионална 
књижевна звезда, Румена Бужаровска новом књигом помера границе кратке 
форме и потврђује се као можда најбоља ауторка овог жанра на некадашњем 
југословенском простору. Настављајући тамо где је стала с прошлом књигом, 
Румена овом проширује подручје борбе и у жижу ставља однос локалног и 
глобалног, наших и странаца, као и интригантне позиције наших тамо и 
странаца овде. Готово немилосрдно оштра, она мајсторски анализира све 
балканске комплексе, јетким и духовитим језиком обрачунава се са ендемском 
летаргијом, културом пасивности, нечињења и кротког прихватања готово 
неподношљивих односа и услова живота у свету у коме је лажни морал једино 
мерило, а пакост национални спорт. Супротно наслову, ауторка овом збирком 
добацује изузетно далеко. 
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Снажна, искрена, поетична, али никако и патетична књига која 
расветљава комплексне системе манипулације и њихову суптилност. Милица 



Вучковић своју јунакињу потпуно деградира и огољава патријархалне обрасце 
у којима су жене научене да ћуте и трпе и верују да љубав треба и мора да боли. 

 
„Ева је сувишан човек. Има промашен живот, промашен и срећан, јер је 

то пут искрености и радозналости. Ово је књига тескобе и љубави. Сузу вага, 
вади трн из ока. Роман апсолутне искрености. Књига за ретке, за оне који ту 
искреност могу да издрже. Није ово књига за шмокљане.  

Овај би се роман дојмио Џеку Керуаку и, посебно, на дан шести, младом 
Растку Петровићу. Књига по трагу помодрелих ожиљака: све сам научио сâм, 
сопственим коленима наживо. Књига о радничком суровом животу у Немачкој, 
левичарски роман: моји нокти били су излистани до крви, врхови прстију 
болели су ме као свеже ампутирани. Што већи терет, то лепши став тела. То 
већа радост тела, тишине, ритма.  

Милица Вучковић као Касијус Клеј, као Мухамед Али. Вучковић од речи 
шпорет, крпљено, флека, оклембешено… чини поезију. Од речи рајсфершлус, 
која се јавља као рефрен, прави соло партију за џез кларинет. Вучковић пише у 
ритму џез варијација с блуз деоницама. И расте то све до изврсног финала 
романа. Хучи тихо и страшно као Дунав, као смртоносна болест. Као у 
романима Маргарет Дира. Соколи на живот. Љубав као бол и као чудо. Љубав 
је чудо које прелази преко руба романа, романа и памети…”  

Божо Копривица 
 
„Роман Смртни исход атлетских повреда је мудро, талентовано, 

црнохуморно, аналитички детаљно, храбро и духовито испричана прича која 
(луцидно) нема ни почетак ни крај. Она је вечна. Наизглед мала, ово је прича 
која нас се дубоко (до)тиче јер је укорењена у саму суштину нашег постојања и 
духовног идентитета.” 

Никола Завишић 
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Зашто нас неки догађаји мотивишу, а други не мотивишу? По чему се 
разликују мотиви од подстицаја и циљева? Како емоције мотивишу наше 
понашање? Какав је утицај личних особина на мотивацију? Како је еволуција 
допринела страху, избору хране и уживању у музици? На који начин су дроге и 
зависничка понашања извори мотивације? Како психолошке потребе мотивишу 



понашање? У књизи мотивација означава покретање на активност, тј. 
подстицај на активност, осећања и размишљање и то вам може помоћи да 
откријете своју личност и разумете шта вас мотивише да се понашате на један 
начин, а не на други. Има ли начина на који бисте желели да се понашате и да 
ли се некада понашате онако како не бисте волели? Да ли људи, у процесу 
промене мењају своју околину или мењају нешто у вези са собом како би 
довели до тих промена? Покушај да разумемо зашто се понашамо на одређени 
начин вероватно је један од најчудеснијих подухвата којим човек може да се 
бави – сматра  Ламберт Декерс, аутор књиге који се готово пола века бави 
проучавањем мотивације и емоција. У овом обимном, петом издању обухватио 
је бројне теорије и резултате најновијих научних истраживања мотивације, 
допунио их са нових 225 референци и интернет сајтова који отварају нове теме 
и теорије, а свако поглавље садржи Појмовник термина. Књига је драгоцено 
штиво за професионалце, инструкторе и едукаторе, студенте, а знања о 
мотивацији данас су у различитим областима пословања (маркетинг, медији, 
истраживање тржишта и навика купаца, итд), а корисна је и свима 
заинтересованим за познавање сопствене мотивације. 
 
Декерсова књига пружа широк увид у бројне теорије и емпиријске налазе на 
пољу мотивације. Ауторов стил је приступачан и читак, што текст чини 
одличним уводом у филозофско и научно истраживање мотивације. 

 
Шон Ларавеј, професор психолошких истраживања, Државни 

универзитет, Сан Хосе 
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Не могу да сликам револуцију као ти. Моја револуција се одиграва у мени. Ја 
сам револуција. 
 

Година је 1925. У Мексико Ситију кључају политичке борбе и креативне 
страсти. Комунистичке идеје извеле су хиљаде људи на улице: стаљинисте, 
троцкисте, интернационалисте, који протестују против државе и једни против 
других. Најистакнутији уметници тискају се по кафеима жучно расправљајући 
о новим стремљењима у савременом свету. Изнад свих уздиже се колосални 
Дијего Ривера, сликар који је својим муралима овековечио Мексичку 
револуцију. У препуном аутобусу на улицама милионске престонице 



седамнаестогодишња Фрида доживљава тешку саобраћајну несрећу због које ће 
три године бити прикована за кревет. Упркос страшној физичкој патњи она не 
престаје да слика на троношцу посебно направљеном за њу. Тада још и не сања 
да ће постати велика Фрида Кало – славна мексичка уметница позната по 
својим живописним портретима, жена којом се Дијего Ривера двапут женио, 
једина која је успела да укроти његову ватрену природу. 
Прича о изузетно талентованој жени бунтовног духа и неконвенционалног 
стила, Фрида Кало и боје живота изјава је љубави животу, уметности, слободи 
и храбрости да се она сваки дан изнова осваја. 
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Само неколико месеци после америчког издања пред домаће читаоце је 
стигла најновија књига Ирвина и Мерилин Јалом Шта је важно на крају? 
Након више од шест деценија заједничког живота Јаломови се 2019. године 
суочавају са Мерилинином тешком болешћу – дијагноза мултиплог мијелома 
била је извесна и фатална, а нада у оздрављење није била опција. Два 
бриљантна аутора и научника остају партнери до самог краја, у свему, па и у 
писању ове књиге – у последњим месецима Мерилининог живота паралелно су 
водили дневничке записе о својим осећањима, сећањима, дилемама, 
страховима, а Ирвин је наставио са писањем још неколико месеци након 
Мерилининог одласка. Како да пружимо смисао животу до самог краја? Ко 
више пати –  онај који остаје или онај који умире и одлази? Да ли је Ирвин 
Јалом био у праву када је тврдио да се лакше суочавају са смрћу они који су 
имали испуњен и остварен живот и који не жале за многим проживљеним 
стварима? О најтежем искуству у њиховом дугом заједничком животу, о 
великом болу, порицању и невољном прихватању неумитности, Ирвин и 
Мерилин пишу храбро и искрено, као и о међусобном пружању емоционалне и 
моралне подршке у тим тешким месецима. Колико смо спремни да поднесемо 
да бисмо остали живи? Како да проживимо последње дане што безболније? 
Како да што елегантније напустимо овај свет и оставимо га следећој 
генерацији? Да ли постоји добра смрт и како наставити даље сам? То су 
питања која су Јалому, као мајстору егзистенцијалне психотерапије, годинама 
постављали клијенти којима је помагао да се суоче са страховима од болести, 
старости или смрти, а сада су се ови знакови питања нашли и пред њим… Како 
да преживи одлазак супруге и како да даље настави сам? Јалом пише: Од свих 
идеја које сам користио да утешим пацијенте који се плаше смрти или 



губитка, ниједна није била моћнија него идеја о томе да се проживи живот без 
жаљења за нечим. А Ирвин и Мерилин, двоје људи са великом и приврженом 
породицом (четворо деце и осморо унука), оствареним каријерама, бројним 
блиским пријатељима, великим кругом читалаца широм света – храбро су 
проживели испуњен живот и мало тога им је остало за жаљење. Иако су знали 
да је књига потекла из њихових личних искустава, сећања, дилема, стрепњи… 
свесни су да је ова књига и део општег дијалога о бригама које муче све људе 
пред крај живота, Јаломови се надају да ће овај заједнички дневник, као и 
њихова искуства и размишљања, пружити смисао и подршку не само њима него 
и читаоцима. 
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