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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 140.000 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:  
 
 Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 
 Управа за заједничке послове републичких органа 
Немањина бр. 22–26 
Београд 
 

 

Телефон: 3616-296; 363-1620; 363-1104; 3613-734/лок. 1620 и 1104   
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 опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Монголији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 
Пекингу, Милана Бачевића, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Монголији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 
Пекингу, Маје Стефановић, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 
Кијеву, Аце Јовановића, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у 
Јеревану, Татјане Панајотовић Цветковић, Службени гласник Републике Србије 
бр. 98/2022 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на великој огрлици, за 
изузетне заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и 
пријатељских односа између Републике Србије и Мађарске, Виктору Орбану, 
Службени гласник Републике Србије бр. 106/2022 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Демократској Народној Републици Кореји, на 
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу, Милана Бачевића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 110/2022 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Демократској Народној Републици Кореји, на 
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Пекингу, Маје Стефановић, 
Службени гласник Републике Србије бр. 110/2022 
 
Одлука о расписивању избора за чланове националних савета националних 
мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2022 
 
Одлука о одређивању боја гласачких листића и боје контролног листа за 
проверу исправности гласачке кутије за гласање на непосредним изборима за 
чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 
2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2022 



Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Националног координационог 
тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању 
Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма, Службени 
гласник Републике Србије бр. 104/2022 
 
Одлука о изменама и допунама Упутства за спровођење електорске скупштине 
за избор чланова националних савета националних мањина, Службени гласник 
Републике Србије бр. 105/2022 
 
Одлука о прихватању Извештаја о преговарачком процесу са Привременим 
институцијама самоуправе у Приштини од 15. јуна 2021. године до 1. септембра 
2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 106/2022 
 
Одлука о утврђивању боја гласачких листића за гласање на изборима за чланове 
националних савета националних мањина путем електорских скупштина, 
расписаним за 13. новембар 2022. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 107/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за праћење безвизног режима 
путовања са Европском унијом, Службени гласник Републике Србије бр. 
110/2022 
 
Упутство за спровођење непосредних избора за чланове националних савета 
националних мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2022 
 
Наредба о пописним обрасцима за Попис становништва, домаћинстава и 
станова у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких  органа, Бојана Петровића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2022 
 
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове републичких  органа, Владана Јовановића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 99/2022 
 
Акциони план за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну 
равноправност за период од 2021. до 2030. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2022 
 
Акциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за 
развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022. до 2030. 
године, за период 2022–2023. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
109/2022 
 
 
 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у 
државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2022 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и 
руралном развоју у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
99/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних 
намирница, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2022 
 
Уредба о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу објеката 
купаца, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2022 
 
Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних 
рамова за употребљавани трактор, Службени гласник Републике Србије бр. 
107/2022 
 
Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије 
недеље” у 2022. години, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе 
„Осредак”, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2022 
 
Уредба о изменама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних 
намирница, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2022 
 
Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 110/2022 
 
Уредба о престанку важења одређених уредби, Службени гласник Републике 
Србије бр. 110/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 98/2022  
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза одређених дрвних 
сортимената од битне важности за Републику Србију, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза млека и производа од млека, Службени 
гласник Републике Србије бр. 101/2022 



 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 103/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, 
Службени гласник Републике Србије бр. 105/2022   
 
Одлука о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по 
основу обештећења за одузету имовину, Службени гласник Републике Србије 
бр. 107/2022 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, 
односно транзит прописано прибављање одређених исправа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 107/2022 
 
Одлука о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за 
надокнаду разлике у цени гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 
107/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Управног одбора Пројекта унапређења 
трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског 
приступа, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2022 
 
Одлука о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590, Службени 
гласник Републике Србије бр. 108/2022 
 
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. 110/2022 
 
Одлука о измени Одлуке о привременој забрани извоза млека и производа од 
млека, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2022 
 
Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита 
физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2023. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2022 
  
Правилник о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO 
DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95, Службени гласник Републике Србије бр. 
98/2022  
 
Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни 
риболов за 2023. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2022 
 
Правилник о измени Правилника о категоризацији државних водних путева, 
Службени гласник Републике Србије бр. 100/2022 
 



Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних 
комуникационих мрежа на фиксној локацији, Службени гласник Републике 
Србије бр. 101/2022 
 
Правилник о подацима о економичности потрошње горива и емисијама CO₂ из 
нових путничких возила, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2022 
 
Правилник о изменама и допунама Саобраћајног правилника, Службени 
гласник Републике Србије бр. 107/2022 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 
пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 108/2022 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о хомологацији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 110/2022 
 
Правилник о садржини информативних образаца за уговор о временски 
подељеном коришћењу непокретности, уговор о трајним олакшицама за одмор, 
уговор о помоћи приликом препродаје и уговор о омогућавању размене, 
Службени гласник Републике Србије бр. 110/2022 
 
Правилник о садржини обрасца за одустанак од уговора о временски 
подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о 
помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене временски подељеног 
коришћења непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2022 
 
Правилник о заштити малих инвеститора, Службени гласник Републике Србије 
бр. 110/2022 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама на 
територији Аутономне Покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу 
унапређења положаја жена, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 39/2022 
 
Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов 
„бућком” за 2023. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
39/2022 
 
Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, 
микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова 
који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће 
радиности у 2022. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
38/2022 



 
Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава 
јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање 
израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног 
акционог плана за унапређење родне равноправности, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2022 
 
Упутство о раду трезора Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 38/2022 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2023. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 105/2022  
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у 
хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник 
Републике Србије бр. 107/2022 
 
Правилник о измени Правилника о начину контроле квалитета лекова и 
медицинских средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2022 
 
Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на 
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник 
Републике Србије бр. 110/2022 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о условима, садржају 
документације и начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека 
у промет, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2022 
 
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за 
осигуранике који остварују право у августу 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 101/2022 
 
Акциони план за период 2022–2024. године за спровођење Стратегије за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–
2030. године, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2022 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се 
финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је 
оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 104/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма докторских академских студија који се финансирају из буџета 
Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија 
у школској 2022/2023. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
104/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма основних струковних студија који се финансирају из буџета 
Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је 
оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 104/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике 
Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у 
школској 2022/2023. години, Службени гласник Републике Србије бр. 104/2022 
 
Одлука о образовању Одбора за организацију Међународне конференције 
„Будућност биотехнологије”, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2022 
 
Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике 
Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у 
школској 2022/2023. години, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2022 
 
Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних 
исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској 
установи, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2022 
 
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 
основној школи, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2022 
 
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа 
за основно образовање одраслих, Службени гласник Републике Србије бр. 
102/2022 
 



Правилник о изменама и допуни Правилника о врсти, називу и садржају 
образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца 
јавних исправа и уверења у образовању одраслих, Службени гласник Републике 
Србије бр. 102/2022 
 
Правилник о евиденцији у средњој школи, Службени гласник Републике Србије 
бр. 102/2022 
 
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа, Службени гласник 
Републике Србије бр. 102/2022 
 
Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 
Републике Србије бр. 109/2022 
 
Решење о усклађивању права на национално спортско признање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 109/2022 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за август 2022. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 105/2022 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за јул 2022. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
110/2022 
 
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 105/2022 
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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, а део фонда дигитализован је и доступан на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 

 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 

 
1. Устав Краљевине Србије, проглашен 22. децембра 1888. године, 

Београд, 1888. 
 

 
 
 

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



 
 

1. ТАВАНИЦЕ 
Зузана Брапцова 
Београд: Штрик, 2020. 

  
2. УЛИЦА КАТАЛИН 

Магда Сабо 
Београд: Штрик, 2021. 

  
3. ЗЕЛЕНЕ ВОЋКЕ 

Виолета Грег 
Београд: Штрик, 2021. 

  
4. АСТРОФИЗИКА ЗА ЉУДЕ КОЈИМА СЕ ЖУРИ 

Нил де Грас Тајсон 
Београд: Urban Reads, 2017. 

  
5. ЧОВЕК БЕЗ ГРАНИЦА 

Ричард Ч. Мораис 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
6. ЧОВЕК ИЗ ЛАВИРИНТА 

Донато Каризи 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
7. ДАМИН ГАМБИТ 

Волтер Тевис 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
8. ДЕЦА ИСТАНБУЛА 

Ајше Кулин 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
9. ДРАГУЉАР 

Рамон Кампос 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
10. ДУГОДНЕВИЦА 

Милош Латиновић 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
11. ЂАВОЛОВ РЕП 

Маурицио Мађи 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 
 
 



 
  

12. ГЛАВА ПУНА ДУХОВА 
Пол Трамбле 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
13. ИГРА 

Леона Дикин 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
14. ЈА САМ ПОНОР 

Донато Каризи 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
15. ЈЕЗА 

Али Ренолдс 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
16. КЛУБ УБИСТАВА ЧЕТВРТКОМ 

Ричард Озман 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
17. КРАЈ ИГРЕ 

Данијел Кол 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
18. КУЋА ГЛАСОВА 

Донато Каризи 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 

  
19. ЛАЗАР 

Лаш Кеплер 
Београд: Вулкан издаваштво, 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 

 
 
1. Марко Недић: КРИТИЧКИ ОПИСИ: ОГЛЕДИ О СРПСКОЈ ПРОЗИ / 
Нови Сад: Академска књига, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://akademskaknjiga.com/katalog/kriticki-opisi/ 

 
Критички описи Марка Недића по критичкометодолошком поступку и 

изабраним темама надовезују се на његове претходне књиге посвећене новијој 
српској прози и њеним најзначајнијим ствараоцима, и у одређеној мери их 
допуњују новим критичким увидима. Њима се истовремено указује на неке од 
најуочљивијих тачака развоја, еволутивних промена, видљивих континуитета и 
интертекстуалних и поетичких веза у делима наших савремених и ранијих 
прозних писаца. 

Подела на три целине у књизи у првом реду сведочи о времену настанка 
књижевних дела на која се односе, али и о развојним фазама новије српске 
књижевности и њене прозе, од народних приповедака као путоказа изузетно 
значајног поетичког усмерења нашег прозног стваралаштва и стилског 
стандарда, преко међуратних модерниста (Д. Васића, И. Андрића, М. 
Црњанског, М. Кашанина) и високих уметничких резултата њихових прозних 
остварења, до појединих аутора друге половине 20. века (Б. Петровића, Д. 
Поповића, М. Булатовића, Г. Олујић, М. Павића) и њихове разуђене наративне 
поетике. Стога се константе и промене прозних поступака у анализираним 
делима виде у овој књизи не само као стилске и морфолошке него и као важне 
естетске и значењске одлике прозних жанрова раније и савремене српске 
књижевности. 

 

 

2. Винфрид Георг Зебалд: CAMPO SANTO / Нови Сад; Зрењанин: Агора; 
Културни центар Новог Сада, 2019. 
 
Преузето са сајта: 
https://agoraknjige.rs/shop/v-g-zebald-campo-santo/ 

 
У овој тестаментарној збирци од шеснаест есеја В. Г. Зебалда, једног од 

најбољих и најпроницљивијих аутора нашег доба, присутне су све његове 
препознатљиве теме – моћ сећања и личне историје, везе између слика у 
уметности и живота, присуство духова у местима и предметима. 



Четири одломка одају почаст медитеранском острву Корзици, кроз 
елегично текстуално ткање између прошлости и садашњости. У Малом излету у 
Ајачо, Зебалд обилази Наполеоново родно место и размишља о наговештајима 
будућности тог великог човека у његовом детињству. 

Инспирисан италијанским гробљем, Campo Santo је сањарија о смрти, 
која полази од нечитких натписа, величине и украса надгробних споменика и 
развија се све до крвљу натопљене легенде о Светом Јулијану. 

Зебалд такође испитује како дела Гинтера Граса и Хајнриха Бела 
откривају „озбиљне и трајне деформације у емоционалном животу” 
послератних Немаца, како се Кафкино занимање за присуство духова међу 
смртницима одражава и у Зебалдовом писму, те како књижевност може 
представљати покушај реституције за неправде стварног света. 

Вртоглав у својој ерудицији, доступан у дубокој емоцији, Campo Santo 
потврђује Зебалдово место поред Пруста и Набокова, великих писаца који 
опажају невидљиве везе што одређују наше животе. 

 

„Да ли је књижевна величина и даље могућа? Како би узвишени 
књижевни подухват требало да изгледа? Један од ретких одговора представља 
дело В. Г. Зебалда.” 

                                                                                                         Susan Sontag 

 

 

3. Љиљана Пешикан Љуштановић: ПИШЕМ ТИ ПРИЧУ: РЕФЛЕКСИ 
УСМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ И ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ У 
ПИСАНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ И САВРЕМЕНОЈ КУЛТУРИ СРБА / Нови  
Сад: Академска књига, 2020. 

 
Преузето са сајта: 
https://akademskaknjiga.com/katalog/pisem-ti-pricu/ 

 
„Иновативан интерпретацијски приступ, аналитички смисао за детаљ и за 

целину, изузетно поуздано и широко познавање литературе о предметима о 
којима се пише уз акрибично навођење цитата и аутоцитата – карактеристике 
су ове књиге. Спроведена истраживања обједињују два тока српске књижевне и 
културне традиције, усмени/традицијски и писани, у великом 
књижевноисторијском распону. Аргументован је закључак да различити 
елементи традиционалне културе могу бити снажан интеграциони импулс у 
новијој и савременој српској књижевности.” 

                                                                                                                  Марија Клеут 



 

„Главни квалитет и научни допринос ове монографије јесте продубљено 
сагледавање чврстих и сложених веза које се на плану садржине, форме и на 
нивоу дубинских значења дела успостављају између два тока српске књижевне 
традиције усменог и писаног. С једне стране, овај тип анализе показује како 
усмена књижевност, од романтизма до данас, инспирише писано стваралаштво 
и плодоносно утиче на српску културу, као извор тема, мотива, па и фабула; с 
обзиром на стилско изражајни аспект дела, преузимањем и преобликовањем 
формалних одлика усменог стваралаштва попут формула и формулативности, 
праситуације усменог приповедања, обликовања простора, или у грађењу стиха; 
те како се рефлектује на нивоу тумачења и разумевања света.” 

                                                                                                              Миливој Ненин 

 

 

4. Борис Сирилник: ПСИХОТЕРАПИЈА БОГОМ / Нови Сад: Академска 
књига, 2020. 

 
Преузето са сајта: 
https://akademskaknjiga.com/katalog/psihoterapija-bogom-2/ 

 

„Данас, на планети Земљи, седам милијарди људи неколико пута дневно 
успоставља однос са Богом који им помаже. Они желе да Богу и људима 
посвете своје време, материјална добра, посао, а понекад и тело како би, 
усрећујући друге, и сами осетили срећу. Медитирајте, пронађите сопствени 
животни пут, будите радосни што се осећате живима окружени онима које 
волите – духовност доприноси ширењу братства међу свим верницима света. 
Психотерапија Богом нам помаже да се суочимо са животним патњама и да 
више уживамо у једноставној срећи постојања. За такву милост мора постојати 
психолошко објашњење. Ова књига је настала као резултат те потраге.” 

                                                                                                   Борис Сирилник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Георгије Вулетић: УВОД У АНАЛИТИЧКУ ПСИХОЛОГИЈУ КАРЛА 
ГУСТАВА ЈУНГА / Нови Сад: Академска књига, 2019. 
 
Преузето са сајта: 
https://akademskaknjiga.com/katalog/uvod-u-analiticku-psihologiju-karla-gustava-
junga/ 

 
„Књига Увод у аналитичку психологију Карла Густава Јунга Георгија 

Вулетића тематски покрива све значајне појмовне и теоријске одреднице 
Јунговог мишљења. Дат је сажет приказ Јунговог живота, с разлогом је 
наглашена судбинска повезаност његове (како би сам Јунг рекао) 
индивидуације и развоја његове теорије. Пажња је посвећена Јунговој 
примарној породици, његовим биолошким прецима, дакле, његовом 
културолошком и религијском залеђу, битним (неретко контроверзним) 
фигурама из приватног живота (Сабина Шпилрајн, Ема Јунг, Тони Волф), те 
сложеном односу који је он сам имао са Фројдом. Кључни појмови и 
карактеристични хеуристички обрасци Јунгове аналитичке психологије (између 
осталог: свесно, несвесно, архетип, колективно несвесно, Ја, психа, Јаство) 
адекватно су контекстуализовани и јасно објашњени, доследно бивајући 
поткрепљени бројним наводима из оригиналних Јунгових дела. Верујем да ће 
ова књига значајно допринети рецепцији Јунгових дела и развоју аналитичке 
психологије у нашој средини.” 
                                                                                          Проф. др Петар Јевремовић 
 
 
 
6. Снежана Милојевић: ЗАКОН ЗЕМЉЕ: НАРАТИВ О ЖЕНИ У ПРОЗИ 
ИВЕ АНДРИЋА / Нови Сад: Академска књига, 2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://akademskaknjiga.com/katalog/zakon-zemlje/ 

 
„Закон земље Снежане Милојевић је монографија написана посвећено, 

компетентно, читљиво са увидом у целокупно Андрићево стваралаштво. 
Ауторка је овом књигом утврдила своје аналитичке компетенције верујући у 
Екоову тезу о бескрајним могућностима тумачења књижевног текста. Закон 
земље сведочи о многодимензионалности пропитиваног стваралаштва и о 
његовој актуелности.” 

                                                                                       Проф. др Оливера Радуловић 

 



„Унаточ фокусираности на корпусно и тематски ограничену 
истраживачку грађу, ауторица се није одлучила за јединствен методолошки 
приступ, већ је настојала изабрати најприкладнији аналитички оквир за сваки 
поједини текст, све у циљу нових, креативних откривања значењског 
потенцијала Андрићевих дјела.” 

                                                                                                  Проф. др Давор Дукић 

 

„Узимајући у оквиру изабраног корпуса као интегративни елемент за 
анализу мотив жене и крећући се у простору оквирне теме, уз суверено владање 
теоријском литературом и добру упућеност у критичку рецепцију Андрићевог 
стваралаштва, С. Милојевић нуди посебан интерпретативни контекст и указује 
како је Андрић субверзивним чином извршио дестабилизацију представе о 
жени у традиционалном друштву и култури.” 

                                                                                Проф. др Данијела Костадиновић 

 

 

7. Оливер Сакс: ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ПОБРКАО ЖЕНУ СА ШЕШИРОМ / 
Београд: Аретé, 2021. 
 
Преузето са сајта: 
https://arete.rs/proizvod/covek-koji-je-pobrkao-zenu-sa-sesirom/ 

 
Аретé вам представља књигу Човек који је побркао жену са шеширом, у 

којој славни неуролог Оливер Сакс на емпатичан и приступачан начин говори о 
необичним случајевима пацијената са неуропсихичким сметњама, од аутизма и 
епилепсије до алцхајмерове болести. 

Снажна воља за животом која избија из сваке од ових прича показаће вам 
са чим се све људско тело и ум могу изборити. 

Ово је много више од књиге о болестима, ово је књига о храбрим људима 
који су научили да живе са њима и пристали да поделе своје искуство са 
светом. 

Поред тога што приказује низ занимљивих чињеница из неурологије, 
Оливер Сакс нас учи о томе да је емпатија оно што лекара чини великим. Своје 
пацијенте он види као хероје. Ова књига је омаж њима. 
 
 
 
 
 
 



 
8. Салвадор Дали: ТАЈНИ ЖИВОТ САЛВАДОРА ДАЛИЈА / Београд: Аретé, 
2020. 
 
Преузето са сајта: 
https://arete.rs/proizvod/tajni-zivot-salvadora-dalija/ 
 

Рана аутобиографија Салвадора Далија која нас води све до ауторових 
касних тридесетих,  запањујућа је и непредвидива као и његова уметност. 

Овде су приказани неки од фасцинантних увида у генијалног, 
амбициозног уметника који сам себе неуморно промовише дизајнирајући 
позоришне сценографије, ентеријере продавница и накит једнако лако као што 
је правио надреалистичке слике и филмове. 

То је ум који би у једном тренутку могао да замисли и с великом 
техничком виртуозношћу створи слике спокојне рафалеовске лепоте, а у другом 
тренутку кошмарне пејзаже меких сатова, запаљених жирафа и лешева 
прекривених мувама. 

За све који су заинтересовани за уметност 20. века и за једну од њених 
најдаровитијих и најхаризматичнијих фигура, Тајни живот Салвадора Далија је 
обавезна литература.  
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД АВГУСТ–СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 
 
1. СЈАЈНО МЈЕСТО ЗА НЕСРЕЋУ 

Дамир Каракаш 
Београд: Лом, 2019. 

 

   
2. МОТИВАЦИЈА 

Ламберт Декерс 
Нови Сад: Психополис институт, 2021. 

 

   
3. МИ ПРОТИВ ВАС 

Фредрик Бакман 
Београд: Лагуна, 2021. 

 

   
4. ЗБОГОМ ИЛУЗИЈЕ 

Милена Маровић 
Београд: Добра књига, 2011. 

 

   
5. ГОДИНЕ ВРАНА 

Синиша Ковачевић 
Београд: Vukotić media, 2018. 

 

   
6. ЗАМАЛЕК: роман о кисмету 

Дејан Станковић 
Београд: Лагуна, 2020. 

 

   
7. ЧОВЕК У ЦРВЕНОМ КАПУТУ 

Џулијан Барнс 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2020. 

 

   
8. ВАН СВЕТА 

Павле Угринов 
Београд: Просвета, 2020. 

 

   
9. ТЕСЛА, ПОРТРЕТ МЕЂУ МАСКАМА 

Владимир Пиштало 
Зрењанин: Агора, 2008. 

 

   
10.  ГОСПОДАР ГРЕХА 

Синиша Ковачевић 
Београд: Ave Serbia, 2021. 
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