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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије  у 
Републици Естонији на нерезиденцијалној основи са седиштем у Хелсинкију, Славка 
Круљевића, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Сталној мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу, Роксанде Нинчић, 
Службени гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Македонији, Томислава Ђурина, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о правној 
помоћи у грађанским и кривичним стварима, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 5/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о 
међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о 
изручењу, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о међусобном 
извршавању судских одлука у кривичним стварима, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 5/2012 
 
Закон о амнестији, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2012 
 
Закон о допунама Закона о заштити података о личности, Службени гласник 
Републике Србије бр. 107/2012 
 
Закон о управљању миграцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о оснивању Канцеларије за европске интеграције, Службени 
гласник Републике Србије бр. 106/2012 
 
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 
самоуправе за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2012 
 
Одлука о именовању генералног секретара председника Републике, Недељка Тењовића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 105/2012 
 
Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Боготи, Република Колумбија, Службени 
гласник Републике Србије бр. 107/2012 
 
Одлука о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад, 
Службени гласник Републике Србије бр. 107/2012 
 



Одлука о избору Савета гувернера Народне банке Србије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 108/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине 
Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 108/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за нестала лица, Службени 
гласник Републике Србије бр. 108/2012 
 
Одлука о избору члана Високог савета судства, Зорана Стојановића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за спровођење договора у 
области интегрисане контроле административне линије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 109/2012 
 
Одлука о допуни Пословника Високог службеничког савета, Службени гласник Републике 
Србије бр. 109/2012 
 
Одлука Високог савета судства о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме, Службени 
гласник Републике Србије бр. 112/2012 
 
Одлука о допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у 
иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2012 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Бања Луци, Босна и 
Херцеговина, Јадранке Дерајић, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Солуну, Република Грчка, 
Синише Павића, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Бања Луци, Босна и 
Херцеговина, Владимира Николића, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Правилник о допуни Правилника о полагању правосудног испита, Службени гласник Републике 
Србије бр. 108/2012 
 
Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 111/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2012 
 
Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2012 
 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о службеним путовањима изабраних и именованих 
лица у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и скупштинских службеника и 
намештеника, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2012 
 
Одлука о образовању Координационог тела за сарадњу са Владом Републике Србије, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2012 
 
Одлука о условима за ангажовање лица за обављање послова за потребе посланичких група у 
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 31/2012 
 
Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда, Службени лист 
града Београда бр. 60/2012 
 
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута града Београда, Службени лист 
града Београда бр. 60/2012 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (АД Железнице Србије: Рехабилитација пруга) 
између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 3/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат унапређења водних система у 
Суботици) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 3/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи 
и узајамној помоћи у царинским питањима, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 3/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о 
граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2012 
 
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине о 
избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне 
Демократске Републике Алжир о узајамном подстицању и заштити улагања, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2012 
 



Закон о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања стабилности 
финансијског система Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 106/2012 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банкe Србија а.д. Нови Сад, 
„Volksbank” a.d. Београд, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Societe Generale Banka Srbija a.d. 
Beograd, Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, Amsterdam Trade Bank Netherlands и Deutsche bank 
AG London по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, Службени гласник 
Републике Србије бр. 107/2012 
 
Закон о изменама и допунама Царинског закона, Службени гласник Републике Србије бр. 
111/2012 
 
Уредба о репрограмирању одобрених кредита датих за подстицање пољопривредне 
производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела камате у 2011. и 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине 
путничких возила произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима и начину подстицања производње и продаје трактора 
и прикључних машина за тракторе у Републици Србији у 2012. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 102/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима и начину подстицања производње, продаје и 
спровођења субвенционисане куповине аутобуса произведених  у Републици Србији у 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима и начину подстицања производње, ремонта и 
продаје грађевинских машина, производње и продаје теретних возила и специјалних 
надградњи на камионским шасијама и спровођења субвенционисане куповине 
теретних возила произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима за подстицај и развој предузећа и предузетништва у 
неразвијеним општинама и за улагања у радно интензивне гране прерађивачке индустрије у 
недовољно развијеним општинама у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
105/2012 
 
Уредба о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је 
режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2012 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Европско првенство у рукомету за жене 
Србија 2012”, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз дугорочно 
стамбено кредитирање у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 



Уредба о изменама Уредбе о условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел 
горива за јесење радове у пољопривреди у 2012. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 109/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава 
субвенција за ЈП „Путеви Србије” за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
111/2012 
 
Уредба о измени и допунама Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за 
кредите за подстицање квалитета туристичке понуде за 2012. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 111/2012 
 
Одлука о образовању Комисије за програмирање и праћење фондова Европске уније и 
развојне помоћи, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Одлука о достављању Народној банци Србије статистичких података о имовини и обавезама 
давалаца финансијског лизинга, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Одлука о висини основице за обрачун и исплату плата државних службеника, намештеника, 
судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, председника и судија Уставног суда, 
Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Oдлука Уставног суда којом се утврђује да одредбе чл. 25. и 26. и члана 38. став 1. ал. 2. и 3. 
Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији 
града Београда, Службени лист града Београда, бр. 2/11 и 51/11, нису у сагласности са 
Уставом и законом, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2012 
 
Одлука о одређивању најниже цене теоријске и практичне обуке кандидата за возаче и 
најниже цене за полагање возачког испита, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2012 
 
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на  основу које се обрачунава, начину и 
роковима плаћања чланарине Привредне коморе Косова и Метохије за 2012. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 105/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 107/2012 
 
Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим 
издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 108/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство, Службени 
гласник Републике Србије бр. 108/2012 
 
Одлука о образовању Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта, Службени гласник 
Републике Србије бр. 109/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије 
за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2012 
 



Одлука о образовању Радне групе за анализу стања и припрему предлога мера за 
стабилизацију и опоравак „JAT AIRWAYS” АД Београд, Службени гласник Републике 
Србије бр. 111/2012 
 
Правилник о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања 
декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник Републике Србије 
бр. 102/2012 
 
Правилник о изменама Правилника о поступку и условима за стицање цертификата за 
обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова 
и условима које морају да испуњавају предавачи који врше обуку, Службени гласник 
Републике Србије бр. 102/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник Републике 
Србије бр. 102/2012 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању плана издавања пригодних 
поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и 
вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2012 
 
Правилник о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на 
додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2012 
 
Правилник о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са 
секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност, Службени гласник 
Републике Србије бр. 107/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај 
ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ, Службени гласник Републике 
Србије бр. 107/2012 
 
Правилник о ближој садржини, начину и поступку достављања електронских евиденција које 
банка доставља Пореској управи, Службени гласник Републике Србије бр. 107/2012 
 
Правилник о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са 
инвалидитетом и за финансирање установа социјалне заштите, Службени гласник Републике 
Србије бр. 109/2012 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину подстицања производње и продаје 
трактора и прикључних машина за тракторе у Републици Србији у 2012. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Правилник о методама узорковања и испитивања хране ради утврђивања остатака средстава 
за заштиту биља у храни, Службени гласник Републике Србије бр. 110/2012 
 
Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију 
плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3),  5) и 6) Закона о акцизама, који 
се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за 
пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 112/2012 
 



Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и 
мотива редовних издања поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике 
Србије бр. 112/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о отуђењу непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 
својини Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 28/2012 
 
Покрајинска скупштинска одлука о платама лица која бира Скупштина Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 33/2012 
 
Решење о утврђивању измена и допуна Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2012 
 
Решење о утврђивању Програма унапређења сточарства у Аутономној Покрајини Војводини 
за 2012. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 31/2012 
 
Решење о изменама Годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди 
у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 31/2012 
 
Решење о утврђивању измена и допуна Годишњег програма коришћења средстава из 
Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2012 
 
Решење о утврђивању измена и допуна Годишњег програма коришћења средстава из 
Буџетског фонда за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2012 
 
Решење о утврђивању измена и допуна Годишњег програма коришћења средстава из 
Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 32/2012 
 
Решење о утврђивању Програма мера за спровођење пољопривредне политике за развој села 
на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 33/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о начину поступања са стварима које су у јавној својини града Београда, односно на 
којима град Београд има посебна својинска овлашћења, Службени лист града Београда бр. 
60/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац 
права јавне својине град Београд, Службени лист града Београда бр. 60/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду, Службени лист града Београда 
бр. 60/2012 



 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, Службени лист града Београда бр. 60/2012 
 
Одлука о изменама оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Службени лист 
града Београда бр. 60/2012 
 
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу 
путника на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 57/2012 
 
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. 
новембра 2012. године до 15. марта 2013. године (у зимским условима), Службени лист града 
Београда бр. 57/2012 
 
Решење о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника мора обављати на 
територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 58/2012 
 
Упутство за рад саобраћајног особља приликом коришћења уређаја у Систему за наплату 
карата и управљање возилима у јавном превозу, Службени лист града Београда бр. 60/2012 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о измени и допуни Закона о лековима и медицинским средствима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 107/2012 
 
Уредба о начину пружања информација и поступку обавештавања о примени санитарних, 
ветеринарских и фитосанитарних мера у области безбедности хране, ветерине и заштите 
биља, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину 
пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Службени гласник Републике 
Србије бр. 107/2012 
 
Одлука о допуни Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 107/2012 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 33. став 5. 
Закона о здравственом осигурању, Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05, 106/06 и 57/11, 
није у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором, Службени гласник 
Републике Србије бр. 110/2012 
 
Правилник о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других 
пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора, Службени гласник 
Републике Србије бр. 112/2012 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 104/2012 
 



Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у 
средствима јавног информисања, Службени гласник Републике Србије бр. 111/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о пријему у радни однос покрајинских службеника и 
намештеника у Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 28/2012 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о разврставању радних места у Служби Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
28/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Решење о допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда, 
Службени лист града Београда бр. 56/2012 
 
Упутство о измени Упутства о начину остваривања додатних облика заштите трудница и 
породиља на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 56/2012 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских 
студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република 
за школску 2012/2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 105/2012 
 
Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање 1700 година Миланског 
едикта, Службени гласник Републике Србије бр. 109/2012 
 
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 107/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Решење о измени и допуни Решења о организовању радиодифузног предузећа „Студио Б” са 
потпуном одговорношћу као јавног предузећа за обављање радиодифузне делатности, 
Службени лист града Београда бр. 60/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2012. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у септембру 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 102/2012 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у октобру 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 112/2012 
 
Индекси потрошачких цена за октобар 2012. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 108/2012 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ повећања потрошачких цена у септембру 2012. године, Службени лист града 
Београда бр. 57/2012 
 
Показатељ повећања потрошачких цена у октобру 2012. године, Службени лист града 
Београда бр. 60/2012 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2012. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                          
                        
 
 
 
 
           ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

     1. ПОЛИТИКА                 +                + 
2. ДАНАС                 +                + 
3. БЛИЦ                 +                + 
4. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ                 +                + 
5. НИН                 +                + 
6. КУРИР                 +  
7. ВРЕМЕ                 +                + 
8. АЛО                 +                 
9. САН                 +  

 
 
 
 
                                              СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

                +               + 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

                +  

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ                 +  
4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА                 +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                         
                                              СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1

     1. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист 
 за књижевност и друштвена питања 

                +  

     2. PC PRESS                 +  
     3. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 

праксу финансија 
                +  

     4. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 
друштва Србије 

                +  

 
 
 
 
 
 
                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД                +  
2. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  

ЗА СТАТИСТИКУ 
               +  

3. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

               +  

4. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА                +  
5. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ  

ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
               +  

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  
ЗА СТАТИСТИКУ 

               +  
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Излазећи у сусрет све изражајнијим 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 библиотека 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:  
 
 
 
 
 
 
                                СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књига 39, 1932. 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
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1. РЕФОРМСКИ УГОВОР ЕВРОПСКЕ 

УНИЈЕ ИЗ ЛИСАБОНА/  приредио: 
Милутин Јањевић 
Београд: Службени гласник, 2010. 

 
+ 

 
+ 

    
2. МЕЊАЊЕ ЕВРОПЕ: историја Европске 

уније 
Дезмон Динан 
Београд: Службени гласник, 2010. 

 
+ 

 
+ 

    
3. ГОДИШЊАК ФОРУМА ЗА 

МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ 
ЕВРОПСКОГ ПОКРЕТА У СРБИЈИ/ 
приредили: Светлана Ђурђевић Лукић, 
Јован Илић и Михајло Рамач 
Београд: Службени гласник, Европски 
покрет у Србији, 2010. 

 
 
 

+ 

 

    
4. СПОРАЗУМ О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И 

ПРИДРУЖИВАЊУ: са праксом Суда 
правде ЕУ 
Владимир Медовић 
Београд: Службени гласник, 2011. 

 
 

+ 

 

    
5. ЧЕКАЈУЋИ КАПИТАЛИЗАМ: настанак 

нових класних односа у Србији 
Младен Лазић 
Београд: Службени гласник, 2011. 

 
+ 

 
+ 

    
6. ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ – живот и дело: 

зборник радова научног скупа 
Београд: Српско лекарско друштво, 2012.

 
+ 

 

    
7. МУЗИКА И МОЗАК: зашто волимо 

музику 
Данијел Левитин 
Нови Сад: Психополис институт, 2011. 

 
+ 
 

 

    
8. БУДУЋНОСТ ПСИХОАНАЛИЗЕ 

Ричард Чесик 
Нови Сад: Психополис институт, 2012. 

 
+ 

 

    
9. ЉУБАВ У ФИЛОЗОФИЈИ: од антике 

до новог доба 
Катарина Мајерхолд 
Нови Сад: Психополис институт, 2012. 

              
           + 
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10. ЕПИДЕМИЈА ПОПУСТЉИВОГ 
ВАСПИТАЊА: учити из туђег искуства 
Роберт Шо 
Нови Сад: Психополис институт, 2012. 

 
+ 

   
11. ТИНЕЈЏЕРИ: како им поставити границе 

и при том сачувати живце 
Најџел Лата 
Нови Сад: Психополис институт, 2012. 

 
+ 

   
12. ЈУГОСЛАВИЈА, МОЈА ДЕЖЕЛА 

Горан Војновић 
Београд: Ренде, 2012. 

 
+ 

   
13. КАНЏЕ 2, Дилер и смрт 

Марко Видојковић 
Београд: Ренде, 2012. 

 
+ 

   
14. МАЧКА ЧОВЈЕК ПАС 

Миљенко Јерговић 
Београд: Ренде, 2012. 

 
+ 

   
15. МОГЛА ЈЕ БИТИ ПРОСТА ПРИЧА 

Ајла Терзић 
Београд: Ренде, 2011. 

 
+ 

   
16. НЕСРЕЋА И СТВАРНЕ ПОТРЕБЕ 

Иванчица Ђерић 
Београд: Ренде, 2012. 

 
+ 

   
17. 
 

РЕВОЛУЦИОНАР 
Берислав Благојевић 
Београд: Ренде, 2012. 

 
+ 

   
18. 
 

ВЕЛИКА ОЧЕКИВАЊА: приче 
Ђорђе Писарев 
Зрењанин: Агора, 2012. 

 
+ 

   
19. ЗЛАТНА ДЕКАДА: приче 

Зоран Ћирић 
Зрењанин: Агора, 2012. 

 
+ 

 
20. СВЕЦИ И ГРЕШНИЦИ 

Една О' Брајен 
Зрењанин: Агора, 2012. 

 
+ 
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21. 
 
 

PLAY-BACК: роман 
Бранко Анђић 
Зрењанин: Агора, 2012. 

 
+ 

 

    
22. ЦИТАДЕЛА 

Александар Бјелогрлић 
Зрењанин: Агора, 2012. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  ОКТОБАР  –  НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ 

 
  
1. ТИТО ЈЕ УМРО 

Мирјана Новаковић 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
2. БЕСКРАЈНА МУЗИКА 

Викрам Сет 
Београд: Плато, 2003. 

 

   
3. ЈУГОСЛАВИЈА, МОЈА ДЕЖЕЛА 

Горан Војновић 
Београд: Ренде, 2012. 

 

   
4. КАД ЈЕ СВЕТ ИМАО БРКОВЕ 

Ана Радмиловић 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
5. КАТЕДРАЛА НА МОРУ 

Илдефонсо Фалконес 
Београд: Лагуна, 2008. 

 

   
6. ЛОВЦИ НА ГЛАВЕ 

Несбе Ју 
Београд: Лагуна, 2012. 

 

   
7. МАРИНА  

Сафон Карлос Руис 
Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

   
8. MEIN KAMPF 

Светислав Басара 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
9. МОРЕ ИЗГУБЉЕНE ЉУБАВИ 

Санта Монтефјоре 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 

   
10. NEW YORK, BEOGRAD 

Душан Микља 
Београд: Лагуна, 2008. 

 
 

   
           
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
1. Ingmar Bergman: FANI I ALEKSANDER / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2860
 
Posle tri Bergmanova romana, pred čitaocima je književno delo iz 1979. po kome je 1982. nastao 
moderni filmski klasik koji je, i po autorovom mišljenju, vrhunac njegovog višedecenijskog opusa. 
No, kao svestran umetnik, Bergman se tokom karijere duge skoro sedamdeset godina istovremeno 
ostvarivao u filmu, pozorištu i književnosti. U istančanim zapažanjima koja se tiču ljudske prirode, 
čovekovih želja i strepnji, čitalac otkriva Bergmanov nepogrešivi osećaj za prozno. Naime, iako je 
delo Fani i Aleksander filmično – uzbudljivog ritma, slikovito, puno boja i dramskih obrta, njegov 
jezik savršeno je primeren romanesknoj formi. 
 
Kao i u njegovim prethodnim romanima,  Najbolje namere (Geopoetika, 2010),  Rođeni u nedelju (Geopoetika, 
2011) i Razgovori u četiri oka (Geopoetika, 2012), središte Bergmanovog interesovanja je porodica. Autor 
se bavi odrastanjem, zaljubljivanjem, zajedništvom, fizičkom privlačnošću na jednoj strani i starenjem, 
bolešću i smrću na drugoj. Kod Bergmana, međutim, nema sukoba generacija i ideja, njegov svet 
prikazan je preko suprotnosti koje čine život. Ono što njegov stil krasi jeste neposrednost s kojom 
ovim temama pristupa. Duhovi, bračne prevare i teške bolesti pripadaju svakodnevici na isti način 
kao i parče hleba sa džemom i miris majčine haljine. 
 
Čitalac koji se s Bergmanom upoznaje prvi put, uživaće u njegovom toplom, a opet britkom jeziku, 
dok poznavaoci istoimenog filma imaju i jedinstvenu priliku da posvedoče na koji način ovaj veliki 
autor iste ideje materijalizuje u dva potpuno različita medija. Ono što je zajedničko za oba, jesu 
nezaboravne slike božićnog slavlja u domu Ekdalovih, duhovite svađe među supružnicima i turobna 
atmosfera u parohijskom domu sablasnog sveštenika Edvarda Vergerusa. 
 
 
 
2. Bertolt Breht: PRIČE O GOSPODINU KOJNERU: Ciriška verzija / Beograd: 
Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2878
 
Priče o gospodinu Kojneru potiču iz fascikle koja je decembra 2000. godine pronađena u Cirihu, u 
ostavštini autorke dokumentarnih filmova Renate Mertens Bertoci. Ta fascikla sadrži 88 listova sa 
132 teksta, uglavnom o gospodinu K. Izdanje koje je pred nama identično je originalnom, 
premijernom nemačkom, i kao i ono nosi podnaslov „Ciriška verzija”. No, ono što ovo izdanje čini 
posebnim, i svrstava ga u ediciju Retro premijere, jeste petnaest tekstova koji se po prvi put u svetu 
pojavljuju 2004. godine, a sada i na srpskom jeziku. 
 
Breht se tokom celokupnog književnog i pozorišnog rada dosledno i neumorno bavio pitanjima 
građanske odgovornosti, stvarao društveno angažovane komade koji i dan-danas imaju uticaja na 
najznačajnije savremene umetnike i donosio novine na polju teorije. Priče o gospodinu Kojneru nastale 
su između 1920. i 1950, u istorijski turbulentnom periodu u kojem je Breht bio u konstantnoj borbi 
sa nacističkim režimom, a gospodin K. predstavljao mu je alter ego, masku, lik kroz koji progovara. 
 
Iako šaljive i koncizne poput zen priča, ove crtice otkrivaju provokativna zapažanja o nemačkom 
čoveku, religiji, moralu, kapitalizmu. Čitanje ovih filozofičnih, a opet pitkih i šaljivih slika je poput 

http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?SID=INTERLIBER%5e45743970-2012-10-29-4-52&ISBN=9788686653499&ml=b
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2860
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2878


dešifrovanja kodirane poruke – one su višeslojne i duboke, pa prazan prostor na papiru koji ostaje 
ispod teksta sugestivno navodi čitaoca na dalje razmišljanje, pa i na upisivanje sopstvenog iskustva. 
 
 
 
3. Raj Kuder: PRIČE IZ LOS ANĐELESA / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2856
 
Legendarni kompozitor i gitarista Raj (Rajland Piter) Kuder svojom prvom knjigom Priče iz Los 
Anđelesa upisao se među ozbiljne književnike. Junaci ovih međusobno labavo povezanih priča jesu 
ljudi s margine ovoga mesta iz četrdesetih i pedesetih godina prošlog veka. Sve su to likovi koji 
pripadaju čuvenom „sunčanom gradu za ljude iz senke” – muzičari (Džon Li Huker, Čarli Parker), 
vlasnici prodavnica oružja, pornografi, lopovi, lutalice, dođoši, kao i razne sorte žena. Knjiga koja 
je pisana iz sopstvenog sećanja i bez velikih pretenzija postala je vrhunska literatura. 
 
Neko je napisao da je ovo zapravo „ljubavno pismo izgubljenom načinu života”. 
 
„Njegova proza bogata je zvukom – ehom bluza, džeza, bolera. Kuder ne bi trebalo da prestane sa 
snimanjem ploča. Ali trebalo bi da nastavi i sa pisanjem, takođe”. 
  

Rolling Stone 
 
 
„Priče Raja Kudera umnogome su kao i njegova muzika: otmene, precizne, dobro ozidane; hvataju 
vas za vrat tiho i više ne puštaju... Knjiga Priče iz L. A. neobična je, staromodna, ali ne i van 
modnih tokova”. 
 

The Iowa Review 
 
 
„Iako se donekle oslanja na krimi žanr... Kuder ima svoj sopstveni glas. Da je ranije počeo sa 
pisanjem, mogao mu se desiti senzacionalniji uspeh u književnom svetu”. 
 

Green Man Review 
  
 
Svirajući tzv. slajd tehnikom Raj Kuder (1947) je prošao kroz sve muzičke žanrove, od gospela, 
roka, bluza, do latina, džeza, kantrija. Svirao je s muzičarima poput Boba Dilana, Džudi Kolins, sa 
grupom Rolling Stones i stotinama drugih. Baveći se, i doslovno, svetskom muzikom (world 
music), objavio je na desetine albuma i za njih dobio četiri nagrade Gremi. 
 
Autor je čuvene muzike za jednako čuveni film Pariz, Teksas Vima Vendersa, kao i mnogih 
filmova Voltera Hila. Producirao je album kubanskih muzičara „Buena Vista Social Club”, o kom 
je Venders snimio dokumentarni film, nominovan za Oskara. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?SID=INTERLIBER%5e45743970-2012-10-29-4-52&ISBN=9788686653505&ml=b
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2856


4. Aleksandar Genis: KOSMOPOLITA: Knjiga filozofskih putovanja / Beograd: Geopoetika, 
2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2874
 
Čitaoci u Srbiji imaju privilegiju da, sada već decenijama, dosledno prate kreativni put Aleksandra 
Genisa, jednog od najzanimljivijih mislilaca i esejista proteklog i ovog veka.  
 
Geopoetika je do sada objavila šest njegovih knjiga, na više od hiljadu strana. Ova sedma pridodaje 
zbiru još tri stotine stranica. Ali, važnije od brojeva, jeste naše svedočenje o Genisovoj sposobnosti 
da iz godine u godinu, iz knjige u knjigu, pokazuje sposobnost ljudskog uma da nezaustavljivo 
napreduje. Genis nas osvaja svojim neodoljivim esejističkim talentom. On nas zapljuskuje 
obrazovanjem, znatiželjom, vrcavošću, disciplinovanom razularenošću, jetkošću s merom, 
mudrošću s humorom. 
 
Taj britki um jeste spoj misli Dalekog istoka, „običnog” istoka, Evrope i Dalekog zapada. Samim 
tim, na ivici je svevidećeg. Ne i svemogućeg. Ali, zato je sa ove strane toplog, humanog i 
vrhunskog književnog jezika. 
 
Kosmopolita je delo građeno za srpsko izdanje, kao i većina prethodnih Genisovih knjiga, 
objavljenih u Geopoetici. I opet je svetska premijera. 
 
Ova filozofska putovanja pravo su slavlje u čast čovekovoj umetničkoj i filozofskoj spoznaji sveta, 
počev od uvodne „Poetike putovanja” do tekstova o Japanu, Americi, Rusiji i voljenoj Srbiji. Dobar 
je osećaj kada čitalac može da kaže kako ima svetskog i svog pisca u jednom. 
 
 
 
5. Pol Oster: ZIMSKI DNEVNIK / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2804
 
Trideset godina posle objavljivanja knjige Otkrivanje samoće (1982), Pol Oster obznanjuje Zimski 
dnevnik, koji, ako i nije njen nastavak, tu knjigu nadopunjuje i s njom čini organsku celinu. U prvoj 
je Oster govorio o očinstvu na dva načina: razmišljanjem o svom ocu i o sebi kao ocu. U novoj 
knjizi bavi se porodicom, počev od svojih roditelja, preko supruge, spisateljice Siri Hustvet, i njenih 
roditelja, drugova i prijatelja, pa do sopstvene dece – ali ponajviše sobom. Za nekoga će 
razotkrivanje intimnosti u Zimskom dnevniku biti iznenađenje. Za one koji poznaju Osterovu 
opsesivnu analitičnost i zaokupljenost detaljima, neće. Ali, čitava jedna linija koja se ovde bavi 
(njegovim) telom nikoga neće ostaviti bez, ovakve ili onakve, reakcije. U paketu sa često bizarnim 
telesnim detaljima (bolesti, povrede, bol, smrt), kako on sam kaže – „katalogom čulnih 
informacija”, nalazi se i sličan duhovni arsenal (patnja, samilost, sjaj lepote, britkost uma, hrabrost), 
prema Osteru – „fenomenologija disanja”. U samim pukotinama jedinstva tela i uma, Oster 
postavlja suštinska životna pitanja, otvoreno potkrepljena preživljenim, ličnim primerima. Njegovo 
sećanje odlazi duboko u prošlost, u vreme kada ga zapravo nije mogao imati, kao i u prostore u 
kojima se više gostovalo no što se živelo. Koliko god Zimski dnevnik bio intimna istorija piščevog 
života (ne puka autobiografija!), on je i njegova intimna geografija: o tome govori njegovih 
dvadesetak domova, zajedno sa poštanskim adresama. Sledeći njih, kao na nekom dugom toboganu, 
ova se knjiga čita bez daha i bez prekida, sve brže kako se bližimo njenom kraju. Pol Oster, kao 
zreo čovek, i kao zreo pisac, minuciozno osluškuje svoje telo, ali i sve već izrečene i ispisane reči 
koje su ga dovele do zime sopstvenog života. Autorova priča je oštra, ponekad neprijatna u 
ogoljenosti, ali iskrena i hrabra. I koliko god je tamnih tonova karakterisalo, u slavu je života. 
 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2874
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2804


 
6. Kenet Vajt: GVIDOVA MAPA: Jedno evropsko hodočašće / Beograd: Geopoetika, 
2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2839
 
Jedan od najvećih putnika današnjice, kojem je osim životne ljubavi putovanje odavno postalo i 
profesija i književni kredo, geopoetičar i „kum” beogradskoj kući Geopoetika s početka 
devedesetih, napisao je novu knjigu hodočašća po evropskom kontinentu. Među opisima delova 
„garderobe” ove Stare dame našlo se i nešto „odevnih predmeta” iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske. 
No, tu su i skandinavski predeli, poseta Trstu, Galiciji, Parizu, Veneciji... Knjiga počinje i završava 
se posetom njegovoj rodnoj Škotskoj (da podsetimo, Vajt decenijama živi u francuskoj Bretanji). 
Svoj sopstveni gost? Da, jer cela knjiga odiše čudnovatim odmakom od samoga sebe, pa i slika koje 
se opisuju... kao da je reč o nekom ubrzanom putovanju, prolasku kroz već viđeno, potvrđivanju već 
znanog. Doduše, ako je ikome svet poznat – onda bi to trebalo da je Kenetu Vajtu. Otud je svejedno 
na koje vreme se odnose putešestvija po Beogradu, Puli, obodu Balkana, Jadrana ili raznih severnih 
mora Evrope: to su pre svega susreti s ljudima i prirodom. Čitaoci Vajtovih knjiga setiće se da je 
ovaj  redosled u većini njegovih ranijih knjiga bio, ipak, obrnut! 
 
Ideja za zajednički naslov ovim putopisima nalazi se u tzv. Gvidovoj mapi iz 1119. godine čiji je 
autor bio Gvido iz Pize, a na kojoj je oslikana kolorna, čudnovata i maštovita mapa sveta, a pre 
svega tri kontinenta: Evrope, Afrike i Azije. Karta se čuva u Kraljevskoj biblioteci Belgije u Briselu 
i ona je glavni inspirator ovom hodočašću: ono je em asketski šturo (čak i u jeziku) em ima svoje 
suštinsko, metajezgro u prevashodno i ovde nedosledno zastupljenom posebnom prostoru – na 
Mediteranu. 
 
 
 
7. Peter Zilahi: TRI PLUS 1 / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2812
 
Ako bismo veštinu pisanja definisali kao manipulaciju čiji zbir čine znanje, poetika, međužanrovsko 
preplitanje, uz talenat svakako – dobili bismo ono što je pred nama: tekstove Petera Zilahija. U 
zavisnosti od ugla posmatranja, oni mogu biti čista književna proza, putopisi, duhoviti i 
samoironični eseji, angažovani sociopolitički pamfleti, mitološki osvrti… I sve to zajedno. A mogu 
biti i zvučna kulisa samoj ličnosti autora. Da li ste ikada slušali Petera Zilahija kako naizust, 
suvereno, šarmantno, na bini, izgovara svoju prozu (ne poeziju!)? Niste? Trebalo bi. I kada se čita i 
kada se gleda, Zilahi je moderniji i mlađi no što jeste. 
  
Knjiga Tri plus 1 doslovno je zidana za srpsko izdanje, ne kao puki zbir tekstova već kao 
geopoetičko zdanje u čiji materijal je ušla Afrika, Azija, Amerika, Evropa i još štošta drugo. Sve to 
je čvrsto vezivno tkivo za autorove buduće književne spratove. 
 

Vladislav Bajac 
  
 
Peter Zilahi je bela vrana mađarske književnosti… Kao da je knjigu pisao novinar perom pesnika. 
 

Peter Esterhazi 
  
 

http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?SID=INTERLIBER%5e45743970-2012-10-29-4-52&ISBN=9788686653420&ml=b
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2839
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2812


Zilahi obuhvata poeziju otpora samouverenošću hodača u snu. 
 

Ingo Šulce 
  
 
Ovu knjigu pisao je razigrani kockar... koji, kao i svi kockari, i on voli da dobija, ali više od svega 
voli da blefira, igra biografsku prozu, a nikakve egomanijakalnosti u njemu nema. Sopstveno lice 
koristi kao masku. 
 

Iz „Umesto predgovora” 
 
 
 
 
8. Alehandro Sambra: NAČINI POVRATKA KUĆI / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2852
 
Načini povratka kući je roman o generaciji dece koja su učila da čitaju i pišu dok su njihovi roditelji 
bili saučesnici ili žrtve Pinočeove diktature u Čileu osamdesetih godina. 
 
O generaciji koja se našla potpuno skrajnuta i zbunjena zbog važnosti svojih roditelja i njihove 
borbe protiv diktature ili za nju, zbog veličine uloge koju je roditeljima dodelio istorijski trenutak, 
ostavljajući deci trajni osećaj sporednih ličnosti. Sambra toj generaciji daje njen vlastiti glas, 
pokušavajući da ga nametne zvaničnim verzijama. Polazeći od iskustva devetogodišnjeg dečaka, on 
u ovom antiistorijskom romanu, s prizvukom melanholične ironije piše o sporednim ličnostima, o 
nostalgiji za nedoživljenim, o sravnjivanju računa i poimanju onoga što se zaista dogodilo. Piše 
čistu i lepu prozu, jezikom kojim književnost ispisuju sinovi i kćeri. 
 
„Dok su odrasli ginuli ili ubijali, mi smo po svojim ćoškovima crtali. Dok se zemlja raspadala na 
parčiće učili smo da govorimo, da hodamo, da pravimo avione i brodove od papira. Dok se roman 
događao, mi smo se igrali žmurke, skrivanja, nestajanja”. 
 
Dvadeset godina kasnije, isti taj dečak, sada mladi pisac, preispituje prošlost, ali i ulogu pisanja. On 
govori o potrebi da se piše i o beskorisnosti pisanja, o licu i naličju romana, o neophodnosti 
književnosti i onome što ne može biti njena tema. 
 
Ovo je roman o roditeljima i deci, o ranjivosti, o nestalima, o krivici, o osećanju krivice zbog 
nemanja krivice, o vremenu straha i vremenu postavljanja pitanja, o nemogućnosti da se bude 
neutralan. I o poricanju. Iznad svega o poricanju. 
 
„Sambra piše vešto i nežno, stilom koji kao da je učio u Hemingvejevoj školi, sa uvek dovoljno 
umešnosti da drži pažnju čitaoca”. 
 

Ricardo Senabre, El Cultural, El Mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2852


9. Rafael Arguljol: LAMPEDUZA: Jedna mediteranska priča / Beograd: Geopoetika, 
2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2835
 
Po završetku studija starogrčkog i latinskog, Leonardo Karači odlazi na Siciliju, gde se ukrštaju 
mitski antički svet kojim je opčinjen i svet bola i ljubavi u koji kao mladić prvi put stupa. 
Zaljubljuje se u zavodljivu plesačicu Irene, s kojom provodi nekoliko strastvenih dana. Irene, 
međutim, mora da prati svoju trupu i odlazi uz zahtev da se ljubavnici ponovo susretnu na 
Lampeduzi. Posle nekog vremena, Leonardo se zapućuje na ovo neobično ostrvo, nesvestan da 
zapravo kreće na veliko putovanje koje će ga zauvek promeniti. 
 
„Silueta Lampeduze bila je ravna i ogoljena: činilo se da nikakva obilnija vegetacija ne ublažava 
suvoću oker boje njenog torza. Samo su oskudne grupe palmi protivurečile toj apsolutnoj sterilnosti 
nepravilnih visova. Jedna jedina svetlost, ona sa svetionika, razgonila je polutamu. Od pogleda na 
taj uznemirujući pejzaž steglo mi se u grlu. Nejasne slutnje saletale su me dok sam posmatrao 
ogromne procepe u prečniku ostrva; bilo je to nekakvo nedokučivo predosećanje čijeg se ždrela 
čovek plaši sluteći da u njemu može pronaći tužnu nemoć teskobe”. 
 
Na ovom nesvakidašnjem mestu, Leonardo se survava u ponore sopstvenog bića, a onda dopušta 
ostrvu da ga potpuno osvoji – sjedinjuje se s prirodom, duge letnje dane provodi u lovu, ribolovu i 
uzbudljivim dogodovštinama sa ostrvljanima, istražujući neukrotive stene i burno more. Kroz ovaj 
proces, autor detaljno istražuje moć koju strast i lepota imaju nad čovekom, a onda vešto i gotovo 
neprimetno osećaj bola i samoće ustupa osećaju pripadanja i mira. 
 
Ipak, poput Lampeduze i njenih skrivenih čari, život donosi preokrete – novu ljubav, rat, gubitak, 
daleko putovanje. A da bi život u celosti razumeo, junak se mora vratiti tamo gde je sve i počelo. 
Na Lampeduzu. 
 
 
 
10. Nedim Gursel: ALAHOVE KĆERI / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2843
 
Originalno, neobično uzbudljivo i živopisno ispričana povest islamske religije. 
 
Roman Alahove kćeri je pustolovina po pustinjama preislamske Arabije, satkana od mnoštva 
suncem obasjanih bleštavih slika na kojima se smenjuju idoli i rituali. Stranice ove vanserijske 
knjige zrače i bojama hrišćanske Vizantije u čijem se prestonom gradu obreo jedan arapski pesnik i 
ljubavnik u potrazi za caricom Teodorom. Ovo je delom i autobiografska knjiga Nedima Gursela 
koja donosi pregršt piščevih uspomena iz detinjstva i rodnog kraja i istovremeno nam otkriva 
smisao i značenje vere u životu i iskustvu jednog deteta, naivne i nevine predstave dečje duše 
suočene sa sopstvenim nemirima i nedoumicama, strahovima i pitanjima. Stavljajući u središte 
romana proroka Muhameda, njegov život i borbu, islamsku tradiciju i predanja, pisac traga za 
suštinom i protivrečnostima religioznosti, pri čemu maestralno uspostavlja vezu između 
individualnog i opšteg – od preislamskih vremena, preko razdoblja Prvog svetskog rata do 
današnjice. 
 
Alahove kćeri su plod velike erudicije i opsežnih istraživanja pisca koja njegovom raskošnom 
talentu i pesnički nadahnutom jeziku daju punoću i živost, a čitaocu obilje saznanja o svetu islama, 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2835
http://www.geopoetika.com/book.php?id=2843


novijoj turskoj istoriji i kulturi, koje otkriva na sasvim nov način, u izmirenju između stvarnosti i 
fikcije, realnog i izmaštanog. 
 
Ako se književno delo može porediti sa muzikom, onda je roman Alahove kćeri blizak polifonom 
pevanju, u kome se višeglasjem postiže potpuna harmonija. 
 
 
 
11. Marsel Bajer: KALTENBURG / Beograd: Geopoetika, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2826
 
U bombardovanju Drezdena 1945. mladi Herman Funk ostaje bez roditelja, a pod svoje ga uzima 
slavni i kontroverzni naučnik Ludvig Kaltenburg, za kojeg inspiraciju autor nalazi u slavnom 
nobelovcu, lekaru, zoologu, etologu, Konradu Lorencu. 
 
Dečak odrasta u zavodljivom svetu ptica, životinja, akademskih spletki i političkih intriga kojima 
orkestrira nedokučivi profesor Kaltenburg. No, kada pedeset godina kasnije u njegov život stupi 
jedna prevoditeljka, Funk, tada već uspešni stručnjak za ptice, vođen njenim interesovanjem, 
počinje rekonstrukciju svog života na Ornitološkom institutu, ili pre, dekonstrukciju sopstvenih 
sećanja. 
 
U bolnom procesu demistifikacije Kaltenburga i svih ostalih likova utkanih u Funkov život, od 
ekscentričnog umetnika Martina Špenglera, koji po mnogo čemu podseća na čuvenog Jozefa Bojsa, 
reditelja filmova o životinjama Knuta Ziverdinga, pa sve do Funkove žene Klare i njene porodice, 
junak ne dolazi do jednoznačnih odgovora i nesumnjivih istina. Ljudi su složena bića, a način na 
koji se prepliću u stvarnosti i našim interpretacijama još je složeniji. 
 
Bajerov jezik je skoro naučno precizan, a opet uzbudljiv i nikada suvoparan. Ključne scene između 
ovih nesvakidašnjih likova odvijaju se na dva plana: u spoju užeg konteksta Instituta (u kom se 
preparira čavka ili analizira porodica zeba) i onog šireg, istorijskog, u posleratnoj Nemačkoj (kada 
izbori koje su ljudi pravili za vreme rata polako izlaze na površinu). Upravo ovo rešenje čini 
od Kaltenburga roman retko bogatog misaonog opsega. 
 
Marsel Bajer jedan je od najreprezentativnijih i najpriznatijih nemačkih pisaca današnjice. 
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