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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 
 
Уредба о дисциплинској одговорности припадника Безбедносно-информативне агенције, 
Службени гласник Републике Србије бр. 48/2012 
 
Одлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у 
иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Упутства за спровођење гласања на изборима за народне 
посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике расписаним за 6. 
мај 2012. године, на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, Службени 
гласник Републике Србије бр. 44/2012 
 
Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 45/2012 
 
Одлука о понављању гласања за избор председника Републике, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2012 
 
Одлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у 
иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Одлука о измени образаца ПР-9/12, ПР-10/12 и ПР-13/12, Службени гласник Републике 
Србије бр. 50/2012 
 
Одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине, Службени гласник 
Републике Србије бр. 51/2012 
 
Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 51/2012 
 
Правилник о начину вођења евиденције предмета по којима поступа извршитељ, начину 
приступа евиденцији и поступању са евиденцијом у случају смрти, разрешења или 
престанка обављања делатности извршитеља, Службени гласник Републике Србије  
бр. 46/2012 
 
Правилник о дисциплинском поступку против извршитеља, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2012 
 
Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за народне 
посланике Народне скупштине, расписаним за 6. мај 2012. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 40/2012 
 
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за 
народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, 
расписаним за 6. мај 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2012 
 
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за 
народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, 
расписаним за 6. мај 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2012 



 
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за 
народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, 
расписаним за 6. мај 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2012 
 
Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање за избор 
председника Републике 20. маја 2012. године, Службени гласник Републике Србије  
бр. 48/2012 
 
Решења о именовању извршитеља, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2012 
 
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за 
народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, 
расписаним за 6. мај 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Упутство за спровођење гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине и 
изборима за председника Републике, расписаним за 6. мај 2012. године, на територији 
Аутономне Покрајине Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије  
бр. 41/2012 
 
Извештај о коначним резултатима избора за председника Републике одржаних 6. маја 
2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2012 
 
Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине, 
Службени гласник Републике Србије бр. 48/2012 
 
Извештај о коначним резултатима поновљеног гласања за избор председника Републике 
одржаног 20. маја 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2012 
 
Листа кандидата за председника Републике на поновљеном гласању 20. маја 2012. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 48/2012 
 
Исправкe Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне 
посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, расписаним за 6. мај 
2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној Покрајини Војводини, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 13/2012 
 
Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине, на изборима расписаним за 6. мај 2012. године, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2012 
 
Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине, расписаним за 6. мај 2012. године, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 12/2012 
 
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 6. мај 2012. године, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 12/2012 



 
Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 6. мај 2012. године, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 13/2012 
 
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за 
посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, расписаним за 6. мај 2012. године, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 13/2012 
 
Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, расписаном 
за 13. мај 2012. године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2012 
 
Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гласању, 
расписаном за 13. мај 2012. године, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине  
бр. 14/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о сарадњи између града Београда, Република Србија, и града Скопља, Република 
Македонија, Службени лист града Београда бр. 16/2012 
 
Одлука о одређивању бирачких места на територији града Београда на којима ће се 
спроводити избори за одборнике Скупштине града Београда расписани за 6. мај 2012. године, 
Службени лист града Београда бр. 19/2012 
 
Одлука о објављивању укупног броја бирача у граду Београду, Службени лист града 
Београда бр. 20/2012 
 
Одлука о утврђивању формата и броја гласачких листића за спровођење гласања на изборима 
за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 6. мај 2012. године, Службени лист 
града Београда бр. 20/2012 
 
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у граду Београду, Службени 
лист града Београда бр. 23/2012 
 
Одлука о расписивању поновних избора за одборнике Скупштине града Београда 20. мајa 
2012. године, Службени лист града Београда бр. 27/2012 
 
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине града Београда 
расписаних за 6. мај 2012. године, Службени лист града Београда бр. 21/2012 
 
Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике 
Скупштине града Београда одржаних 6. маја 2012. године, Службени лист града Београда 
бр. 24/2012 
 
Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању коначних резултата избора за 
одборнике Скупштине града Београда, одржаних 6. маја 2012. године, Службени лист града 
Београда бр. 30/2012 
 



Записник о расподели одборничких мандата након спроведених избора за одборнике 
Скупштине града Београда, одржаних 6. маја 2012. године, Службени лист града Београда 
бр. 30/2012 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Медаља се осваја срцем“, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2012 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Народна библиотека Србије 1832–2012“, 
Службени гласник Републике Србије бр. 46/2012 
 
Уредба о уплати доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за 
свештенике и верске службенике, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2012 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Просторне културно- 
историјске целине Стари Рас са Сопоћанима, Службени гласник Републике Србије  
бр. 47/2012 
 
Уредба о продаји меркантилне пшенице рода 2011. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2012 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана 
„Бродарево 1“ и „Бродарево 2“ на реци Лим,  Службени гласник Републике Србије  
бр. 49/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о децентрализованом систему управљања у оквиру 
инструмента претприступне помоћи (ИПА), Службени гласник Републике Србије  
бр. 49/2012 
 
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање, Службени гласник Републике 
Србије бр. 50/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и 
критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за 
пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању 
са остатком након спаљивања, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“, 
Службени гласник Републике Србије бр. 53/2012 
 
Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима 
се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом, Службени 
гласник Републике Србије бр. 53/2012 
 



Наредба о пописном обрасцу за попис пољопривреде у 2012. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 49/2012 
 
Одлука о преносу акција без накнаде грађанима – носиоцима права и запосленима и бившим 
запосленима Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Службени 
гласник Републике Србије бр. 41/2012 
 
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. 41/2012 
 
Одлука о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1) и 
3) Закона о акцизама, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2012 
 
Одлука о Завршном рачуну средстава Националне службе за запошљавање за период од 1. 
јануара до 31. децембра 2011. године, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2012 
 
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 100 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 46/2012 
 
Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 100 динара, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о утврђивању и наплати потраживања и отписивању доспелих 
ненаплативих потраживања од корисника права, Службени гласник Републике Србије  
бр. 47/2012 
 
Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за период 1. јануар – 31. децембар 2011. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 47/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије 
наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2012 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 5. став 2. тачка 
1) и члана 5. став 2. тачка 5) у делу који гласи: „чиста сеча и“ Уредбе о заштити Парка 
природе „Шарган – Мокра Гора“, „Службени гласник РС“, 52/05, нису у сагласности са 
Уставом,  Службени гласник Републике Србије бр. 49/2012 
 
Одлука о утврђивању накнаде за коришћење ствари из пописа за потребе Војске Србије и 
других снага одбране (Тарифа), Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за Регион Шумадије и 
Западне Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Одлука о изменама и допуни 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. 53/2012 
 
Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у 
саобраћају на путевима, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2012 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о контроли и сертификацији у органској 
производњи и методама органске производње, Службени гласник Републике Србије  
бр. 40/2012 
 
Правилник о изменама Правилника о условима и начину вршења прегледа средстава за 
исхрану биља и оплемењивача земљишта, начину узорковања и достављања узорака и броју 
и величини узорака ради испитивања у промету и примени, Службени гласник Републике 
Србије бр. 41/2012 
 
Правилник о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за 
електронске комуникације, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о правилима понашања инвестиционог 
друштва приликом пружања услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о организационим захтевима за пружање 
инвестиционих услуга и обављање инвестиционих активности и додатних услуга, Службени 
гласник Републике Србије бр. 44/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о извештавању Централног регистра, депоа и 
клиринга хартија од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности друштва 
за управљање инвестиционим фондовима, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2012 
 
Правилник о Фонду за заштиту инвеститора, Службени гласник Републике Србије  
бр. 44/2012 
 
Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2012. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2012 
 
Правилник о измени Правилника о условима које морају да испуњавају јавна складишта у 
погледу складишног простора за пријем, чување и испоруку пољопривредних производа, 
опреме за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа који се 
складиште, вредности основних средстава која нису оптерећена хипотеком или другим 
заложним правом, у зависности од врста пољопривредних производа који су предмет 
ускладиштења, као и показатеља финансијског пословања, Службени гласник Републике 
Србије бр. 47/2012 
 
Правилник о изменама Правилника о начину и времену вршења дознаке, додељивању, 
облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, 
односно књиге шумске кривице, као и условима и начину сече у шумама, Службени 
гласник Републике Србије бр. 47/2012 
 
Правилник о допуни Правилника о техничким мерама и захтевима који се односе на 
дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса 
складиштења и транспорта бензина, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2012 
 
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу 
и коришћење одређених врста отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2012 
 
Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања 
угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким 



условима за уређење и опремање угоститељских објеката, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2012 
 
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2012 
 
Правилник о начину означавања државних путева, садржини евиденције, начину вођења 
евиденције, начину прикупљања, односно обнављања података, као и условима коришћења 
података из евиденције о државним путевима, Службени гласник Републике Србије  
бр. 50/2012 
 
Правилник о Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља, Службени 
гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Правилник о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим условима 
које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте организованог путовања, 
Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Правилник о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава, 
Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину престанка својства јавног друштва 
и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног 
тржишта, односно МТП, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности, 
Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину узимања узорака робе од стране 
царинског органа, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2012 
 
Правилник о начину вођења регистра привредних друштава, односно средњих стручних 
школа, за које је издата дозвола за оспособљавање кандидата за возаче, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2012 
 
Правилник о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак 
привредног друштва или средња стучна школа који врше оспособљавање кандидата за 
возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2012 
 
Правилник о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче, Службени гласник 
Републике Србије бр. 53/2012 
 
Правилник о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и 
роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило 
на којем се обавља возачки испит, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2012 
 
Правилник о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области 
оспособљавања кандидата за возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о систему извршења буџета Републике 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 53/2012 



Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за 
пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 42/2012 
 
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2012 
 
Решење о утврђивању превода Међународних стандарда ревизије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 47/2012 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у марту 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2012 
 
Програм о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије за 2012. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2012 
 
Списак овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и 
сертификације у органској производњи за 2012 годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 41/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за 
развој ловства Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине, бр. 15/2012 
 
Годишњи програм основних геолошких истраживања на територији АП Војводине за 2012. 
годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 14/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању, Службени лист 
града Београда бр. 17/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, Службени лист града Београда бр. 17/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним 
према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду, Службени лист града Београда  
бр. 17/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и инвестиционих 
активности корисника средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години, Службени 
лист града Београда бр. 17/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о Инвестиционом програму Агенције за инвестиције и 
становање Градске управе града Београда у 2013. и 2014. години, Службени лист града 
Београда бр. 17/2012 
 
 



Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање листе реда првенства за први избор 
корисника социјалног становања у заштићеним условима, Службени лист града Београда  
бр. 19/2012 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о постављању баште угоститељског објекта на 
јавној површини, Службени лист града Београда бр. 20/2012 
 
Програм контроле квалитета ваздуха у Београду у 2012. и 2013. години, Службени лист града 
Београда бр. 17/2012 
 
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике града Београда за 2012. 
годину, Службени лист града Београда бр. 22/2012 
 
Решење о одређивању општих стајалишта за аутобусе на међумесним линијама, Службени 
лист града Београда бр. 23/2012 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о начину и поступку уништавања психоактивних контролисаних супстанци одузетих 
на основу одлуке надлежног органа, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2012 
 
Одлука о примени Посебног – гранског колективног уговора за металску индустрију Србије 
на све послодавце који обављају ове делатности, Службени гласник Републике Србије  
бр. 41/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинској рехабилитацији у 
стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију, Службени 
гласник Републике Србије бр. 48/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о здравственој исправности дијететских 
производа, Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Правилник о измени Правилника о ближим условима за оснивање и нормативима и 
стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај деце и 
омладине без родитељског старања и деце и омладине са поремећајима у понашању, 
Службени гласник Републике Србије бр. 50/2012 
 
Правилник о изменама Правилника о радним местима, односно пословима на којима се 
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, Службени гласник Републике Србије  
бр. 50/2012 
 
Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног 
здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 52/2012  
 
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 2012. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 41/2012 
 
Анекс I Посебног – гранског колективног уговора о изменама и допунама Посебног – 



гранског колективног уговора за металску индустрију Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 41/2012 
 
Исправка Правилника о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и 
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике 
Србије бр. 48/2012 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о броју ученика за упис у први разред средњих школа чији је оснивач Аутономна 
Покрајина Војводина у школској 2012/2013. години, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине, бр. 15/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду, Службени лист 
града Београда бр. 23/2012 
 
 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за април 2012. године, Службени гласник Републике Србије  
бр. 49/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2012. године, Службени лист града Београда 
бр. 19/2012 
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Немањина 22-26 Андрићев венац 1 
1. ПОЛИТИКА + + 
2. ДАНАС + + 
3. БЛИЦ + + 
4. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
5. НИН + + 
6. КУРИР +  
7. PRESS +  
8. ВРЕМЕ + + 
9. АЛО +  

 
 
 
 

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 

+  

 
 
 
 

 
 



 
 

3 
 
 
 
 
 
 

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   









 



 
 

4 
 
 
 
 
 
 

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 40, 1932. 
  
2. МИСАО: књига 38, 1932. 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
1. ТУЖНИ КЛОВН: записи из блиске и 

горе прошлости 
Горан Петровић 
Београд: Добар наслов, 2011. 

 
+ 

 
 

    
2. RIVERS OF BABYLON: како је ложач 

постао тајкун 
Петер Пишћанек  
Београд: Добар наслов, 2011. 

 
+ 

 

    
3. ЗУБИМА ЗА ВЈЕТАР 

Инес Мрдовић 
Београд: Добар наслов, 2011. 

 
+ 

 
 

    
4. СРП НАД ЕВЕРЕСТОМ 

Милан Јанковић 
Београд: Добар наслов, 2011. 

 
+ 

 

    
5. ВЕНЕДИКТ ЈЕРОФЕЈЕВ И ХОР 

ПИЈАНИХ АНЂЕЛА 
Александар Новачић 
Београд: Добар наслов, 2011. 

 
+ 

 

    
6. ЗБОГОМ ИЛУЗИЈЕ 

Милена Маровић 
Београд: Добра књига, 2011. 

 
+ 

 

    
7. GOOGLE PUT: како једна компанија из 

корена мења менаџмент какав познајемо 
Бернар Жирар 
Београд: Добра књига, 2010. 

 
+ 
 

 

    
8. НЕВИДЉИВИ ГРАД 

Србобран Бранковић 
Београд: Добар наслов, 2011. 

 
+ 

 

    
 
9. 
 

ЗЕМЉЕ ОСЛИКАНИХ ПЕЋИНА 
Џин Оел 
Београд: Алгоритам, 2011. 

 
+ 

 

    
10. РАВНИЦЕ ПОВРАТКА 

Џин Оел 
Београд: Алгоритам, 2011. 

 
+ 

 

    
 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
11. ПЛЕМЕ ПЕЋИНСКОГ МЕДВЕДА 

Џин Оел 
Београд: Алгоритам, 2009. 

              
             + 

 

    
12. ЛОВЦИ НА МАМУТЕ 

Џин Оел 
Београд: Алгоритам, 2009. 

 
+ 

 

    
13. НОЋНИ ВОЗ ЗА ЛИСАБОН 

Паскал Мерсије 
Београд: АЕД студио, 2009. 

 
+ 

 

    
14. СУМЊИВО ЛИЦЕ: огледи о нашој 

стварности: 2008-2010. 
Мирјана Бобић Мојсиловић 
Београд: Чигоја штампа, 2010. 

 
+ 

 

    
15. ГИТАРИСТА 

Луис Ландеро 
Београд: Чигоја штампа, 2009. 

 
+ 

 

    
16. НАУСТИЦЕ БРАНКОВИЋА: роман са 

оне стране мита 
Силвана Хаџи-Ђокић 
Београд: Чигоја штампа, 2010. 

 
+ 

 

    
17. РАЗГЛЕДНИЦА БЕЗ МАРКЕ 

Јелена Месић Гак 
Београд: Чигоја штампа, 2010. 

 
+ 

 

    
18. ОНЕ 

Данијел Чехранов 
Београд: Чигоја штампа, 2011. 

 
+ 

 

    
19. ПРИЧА О СРЕЋИ 

Душанка Стевовић Гојгић 
Београд: Чигоја штампа, 2010. 

 
+ 

 

    
20. ПЕРДОНАР 

Јелена Месић Гак 
Београд: Чигоја штампа, 2011. 

 
+ 

 

    
21. КЉУЧ 

Ђунићиро Танизаки 
Београд: Танеси, 2010. 

 
+ 

 

 



 
 

6 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  МАРТ – МАЈ 2012. ГОДИНЕ 

 
 

  
1. ЛЕТЊЕ ЛАЖИ 

Бернхард Шлинк 
Београд: Plato Books, 2011. 

 

   
2. НЕШТО ДОБРО 

Звева Казати Модињани 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 

   
3. САВРШЕНА СРЕЋА 

Санта Монтефјоре 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 

   
4. ТИГРОВА ЖЕНА 

Теа Обрехт 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
5. ЗАБОРАВЉЕНИ ВРТ 

Кејт Мортон 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
6. МЕТРО 2033 

Дмитриј Глуховски 
Београд: Дерета, 2009. 

 

   
7. 1Q84 (књига 1, 2. и 3) 

Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика, 2011. 

 

   
8. 2666 (две хиљаде шестсто шездесет шест), 

књига 1. и 2. 
Роберто Болањо 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
9. ИЗ БАРСЕЛОНЕ, С ЉУБАВЉУ 

Елизабет Адлер 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 

   
10. БЕРНАРДИЈЕВА СОБА: за глас 

(контратенор) и оркестар 
Слободан Тишма 
Нови Сад: Културни центар, 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 
1. Станковић Бранко: КВАДРАТУРА КРУГА / Београд: Београдска књига, 2011. 
 
Преузето са сајта: http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=97
 
Ово је збирка прича из живота, прича које говоре о љубави и добру, којих је све мање у 
човеку, као што је и људскости све мање у људима. Станковићеви јунаци силазе лако са 
екрана и претварају телевизијску слику у слова. Ретке су овакве књиге које и најтананије 
психолошке драме и запитаности савременог човека могу казивати језиком који не пристаје 
да се лиши традиционалне перфекције и помало старинске патинираности. Она нас подсећа 
на то да смо сви само људи и да увек можемо бити бољи. И, на крају, све је Квадратура 
круга. 
 
Никола Мирков 
 
 
Квадратура круга сведочи величину тајне живота о коме мислимо да све знамо. Она је мера 
нашег незнања и успаване самилости и универзални тумач нашег конформистичког слепила. 
Подсећајући нас на све оно што смо заборавили Бранко Станковић нам ствара неопходну 
меру незаборава, људи, судбина… истине. 
 
Петар В. Арбутина 
 
 
Квадратура круга је драгоцена архивалија која ће једног дана моћи да послужи нашим 
потомцима да на прави начин схвате време у коме смо живели. 
 
Синиша Ковачевић 
 
 
Приче из Квадратуре круга са својим јунацима,  њиховим животима, амбијентом у коме се 
дешавају,  изгледају као да су прављене за неки неореалистички филм. 
 
Радослав Зеленовић 
 
 
Бранко Станковић ниже стихове у једној поеми о људима који су тако различити: опори, 
радознали, племенити, некада сурови,  некада добри. 
 
Александар Берчек 
 
 
Све људске судбине које је Бранко Станковић до сада забележио сведоче о муци 
свакодневице и херојству претрајавања у њој,  о снази личности и породичној солидарности, 
о истрајности у поштењу,  о љубави према завичају и човеку. 
 
Бранка Оташевић 
 
 
 

http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=97


2. Пипер Предраг: СРПСКИ ИЗМЕЂУ ВЕЛИКИХ И МАЛИХ ЈЕЗИКА / 
Београд: Београдска књига, 2010. 
 
Преузето са сајта: http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=34
 
Књига проф. др Предрага Пипера осветљава најзначајнија питања с којима се српски језик 
сусреће на почетку трећег миленијума – од језичке политике до језичке културе, помажући 
нам да разумемо драматичне промене с којима смо се суочавали. Први пут код нас професор 
Пипер уводи појам језичке екологије. 
 

ПРЕДГОВОР
 
На крају другог и на почетку трећег миленијума српски народ обрео се у искушењима која 
иду међу највећа у његовој укупној историји. Још се не назире какав ће бити њихов коначан 
исход, али је јасно да у њима језичка проблематика има важно место. Ово је књига о неким 
од главних питања садашњег статуса српског језика и српске филологије, а донекле и о 
могућностима да се он учини бољим. 
 
Као што су се Срби на размеђу миленијума нашли неспремни на путу интереса великих сила 
и њихових малих ближих и даљих „савезника“, слично томе се и српски језик затекао у 
околностима које су током једног десетлећа коренито промениле његов статус у неким 
деловима српског језичког простора, али су дубоко захватиле и у његово биће и однос с 
другим језицима. 
 
Као што се екологијом у ужем смислу назива наука која има за предмет проучавање односа, 
облик и степен усклађености или неусклађености човека и његове природне околине, тако се 
и социјална екологија бави различитим видовима човекове хармонизованости с његовом 
друштвеном околином или одсуством тог квалитета. На сличан начин, еколингвистика, која 
је главна проблемска област у овој књизи, има за предмет односе међу језицима, као и однос 
људи према језику и језицима са становишта могућих усаглашености и неусаглашености, 
узајамног културног обогаћивања или, напротив, различитих облика конфликата и 
загађивања друштвених односа, у којима језик има важно, ако не и основно место. 
 
Наслов књиге није једнозначан. Могућности различитог схватања смисла таквог наслова 
одређене су првим одељком у књизи, у којем је показана вишезначност назива велики 
језици и мали језици. Природно је да је за свакога матерњи језик њему најближи и 
најважнији, па у том смислу и највећи језик. Међутим, иако српски језик према броју 
говорних представника никада није ишао у групу тзв. великих језика, данас се он према 
многим знацима почео уочљиво смањивати. О томе се говори у више делова ове књиге, а 
посебно у одељку Српски језик на почетку века. 
 
Други део књиге посвећен је више српској и словенској филологији него самом српском 
језику, и неким истраживањима која су у извесном погледу важна за питања размотрена у 
првом делу. 
Поједини одељци књиге (тринаест од двадесет два) били су објављени у различитим 
публикацијама (в. библиографију на крају књиге), а за ову прилику су мање или више 
прерађени и допуњени. 
 
Предраг Пипер
 
 

http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=34


3. Ивић Павле, Клајн Иван, Брборић Бранислав, Пешикан Митар: СРПСКИ 
ЈЕЗИЧКИ ПРИРУЧНИК / Београд:  Београдска књига : Службени гласник, 2011. 
 
Преузето са сајта: http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=7
 
УЗ СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ ПРИРУЧНИК
 
Подужи је, заиста, проток времена од 1991, кад је ова изузетно важна и корисна књига први 
пут угледала света. Али – оно што је и тада у њој било највредније није током пређеног 
временског пута посукнуло у таквој својој вредности. Ненарушени су, наиме, остали и 
изузетна стручна компетенција аутора приложених текстова и поузданост њихових судова о 
изражајној моћи српске језичке културе, „снимљене“ у одређеном тренутку њеног 
историјског развоја. 
Не само стручњаку него и сваком аутентичном представнику културне јавности овог нешто 
познијег раздобља нашег бивствовања и те како је важно да буду упознати с оним што су 
имали да кажу о нашој изражајној стварности најкомпетентнији за то „казивање“, као и са 
околностима у којима су они своје судове изрицали. 
Из свих тих разлога, ја од свег срца подржавам иницијативу Београдске књиге да се ово 
значајно дело, освежено и обогаћено, појави међу нама. 
 
Милка Ивић
 
 
СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ ПРИРУЧНИК 
 
Српски језички приручник је основна књига у литератури о српској говорној култури. Она је 
то и по меродавности оних који су је написали, и по обухватности питања која се у Српском 
језичком приручнику разматрају, и по томе како је издржала пробу времена протеклог између 
првог и овог другог, допуњеног издања, иако је било, и има, и других за српску говорну 
културу значајних књига. 
Српски језички приручник је зато књига која треба да буде надохват свакоме коме је стало до 
тога да својим говором лично допринесе очувању и унапређивању српске говорне културе 
као средишњег дела опште културе како појединаца тако и свих који говоре, уче, проучавају 
или предају српски језик, или пишу на њему. 
Српски књижевни језик као неговани словенски и европски језик мора бити чврсто укорењен 
у тло српске националне културе у укупности њене богате разноликости, која поред осталог 
одражава и додире с другим културама и цивилизацијама. Он мора бити и чврст и гибак, 
слободан у развоју, али не до запуштености и распуштености. 
Да би се оно што је најбоље, најлепше и најфункционалније у српском књижевном језику 
подржавало и подстицало, треба следити примере најбољих писаца и говорника, и веровати 
гласовима најпозванијих стручњака за српски језик. 
Гласови најбољих српских песника и књижевника, ко хоће и уме да их чује, прате нас 
одасвуд, не само из прошлости и садашњости, а прозорљиви уметници речи и филолози 
наслућују их и из будућности. 
Гласови најауторитативнијих стручњака за питања српске говорне културе, српског 
књижевног језика и језичког стандарда такође се могу чути са свих страна, али такође никад 
довољно и, сасвим сигурно, никад превише. 
Српски језички приручник обједињује девет главних кругова многобројних питања српске 
језичке културе, на која се у књизи дају јасни и уверљиви судови и одговори, у неким 
случајевима категорични, у другима мање категорични. Они су свакад примерени ономе о 
чему се у књизи у сваком поједином случају говори, јер су у сваком тренутку језичког 
развоја једне појаве сазреле и очврсле, а друге још у превирању или у постепеном нестајању, 
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једне су општеприхваћене, а друге с мање извесном будућношћу, једне су сасвим у духу 
српског језика, а друге мање у складу с њим, или тек траже праве облике да буду примљене у 
књижевнојезички корпус и да постану део српског језичког стандарда. Зато се ни судови о 
свим тим појавама не могу изрицати са увек истом одлучношћу и призвуком коначности, па 
је и у том погледу Српски језички приручник узор како би према уобличавању препорука, 
савета и судова о томе шта се има сматрати правилним, препоручљивим и допуштеним – 
требало да се односе сви они који се баве српском говорном културом и језичким 
стандардом. Ауторе Српског језичког приручника краси не само одлична научна 
обавештеност него и смисао да сложене појаве изложе што једноставније, а њихове оцене, 
што је посебно важно, саображене су широкој разноврсности појава о којима је у овоме делу 
реч. 
Своју постојаност у бризи за српску говорну културу најбоље ћемо доказивати ако Српски 
језички приручник учинимо књигом која ће се стално, из издања у издање, обнављати и бити 
жива колико је жив и језик чији је назив у њеном наслову. А између будућности српског 
језика и будућности оних који њиме говоре може се ставити знак једнакости. 
 
Предраг Пипер
 
 
4. Хлебец Борис: ОПШТА НАЧЕЛА ПРЕВОЂЕЊА / Београд:  Београдска књига, 
2009. 
 
Преузето са сајта: http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=32
 
Општа начела превођења представљају поуздан приручник за преводиоце – и лепе 
књижевности и стручних текстова. Данас се преводи више него икад, а квалитет превода за-
виси од бројних чинилаца. Књига садржи сва неопходна упутства којих преводиоци треба да 
се придржавају како би текст изворника што верније пренели на језик превода. 
 
 
ИЗ ПРЕДГОВОРА
 
Ова књига намењена је широј интелектуалној читалачкој публици – првенствено студентима 
филолошких факултета и група, али и онима који се већ баве превођењем професионално, 
као и свима заинтересованим за ову разуђену и значајну умну делатност. Услед велике 
ширине и дубине преводилачких питања овде су морали бити унесени и многи подаци из 
лингвистике, теорије књижевности и семиотике, што уједно повећава могућности 
коришћења књиге. 
Приручник који је у вашој руци представља заокружену целину чији су саставни делови – 
поглавља, настали окупљањем података око општих чинилаца превођења. Стога традицио-
налне подобласти и теме, као: књижевно, стручно и симултано превођење или еквиваленци-
ја, нису смештене под засебна заглавља, већ су, будући да пресецају опште чиниоце, расејани 
по књизи. Заинтересовани читалац ће их наћи окупљене у регистру на крају. 
Пошто се данас преводи можда више него икада у историји човечанства, разумљиво је да ће 
књиге о превођењу утолико пре бити неопходне. 
 
Борис Хлебец
 
 
 
 
 

http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?aid=14
http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?aid=14
http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=32


5. Рајс Арчибалд: ЧУЈТЕ, СРБИ / Београд: Београдска књига, 2008. 
 
Преузето са сајта: http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=18
 
Др Арчибалд Рајс, швајцарски професор који је са Србима провео Први светски рат, у својим 
порукама указује на узроке великих поремећаја у српском друштву, настојећи да представи 
опасности које вребају Србе и спречи ерозију лепих представа које је стекао о њима. 
Професор Рајс је од 1914. до 1918. написао неколико књига и око 800 чланака о Србима који 
су снажно одјекнули и пробудили савест човечанства, јер је читав свет тако сазнао за сурова 
и страшна злодела која су у Србији починили Аустроугари, Немци и Бугари. Наш народ је 
имао и има великих пријатеља међу странцима, али је пријатељство професора Рајса до данас 
непревазиђено. Често се истиче да је за време трајања рата овај храбри и смели хуманиста – 
„војник правде, истине и права“, „вредео нашој отаџбини више него дивизија војника на 
бојном пољу“. 
 
Рајсов рукопис Чујте, Срби, завршен 1. јуна 1928. године, могао је бити доступан широј 
јавности после његове смрти 8. августа 1929. године. То се није догодило, као и с неким 
другим његовим писаним документима, због „мира у кући“ у Краљевини Југославији, а у 
авнојевској због погрешног поимања и тумачења појма братства–јединства. Овај Рајсов спис 
може се некима учинити претераним у критици негативних појава, што не би било тачно ни 
праведно, јер је он био и остао један од највећих, изнад свега добронамерних и објективних, 
чак крајње пожртвованих и несебичних пријатеља Србије и српског народа које је он уопште 
имао у тешким данима Првог светског рата, али и у послератном периоду у коме је доживео 
разочарања и велике увреде. Сам каже: „Нећу скрити од вас ништа битно од онога што сам 
видео, јер прави пријатељ није онај који вам ласка, већ онај који вам каже истину, целу 
истину.“ Ово је његов прави политички тестамент јер жели да се Србија врати на прави пут 
пошто се после рата суочио с грубом стварношћу и схватио да су распршене све његове 
илузије о стварању у Србији „најбољег од свих друштава“. 
 
У рукопису Рајс говори о врлинама које су се испољавале у рату и манама које су се 
очитавале већ у непосредном послератном периоду. 
 
Од врлина се посебно истичу храброст, родољубље, гостољубље, милосрђе, понос и 
бистрина. 
 
Рајс, праведно, крајње пријатељски истиче и мане српског народа, апострофирајући оне 
најпогубније. Говори о нераду, клањању богатству, незахвалности (захвалност се очувала 
међу сиротињом), површности, подмитљивости, деформисаној интелигенцији (то је било 
уочљиво и у рату), посебно о политичарима-странчарима и странчарењу, корупцији, 
грабљењу за власт и пропасти парламентаризма истичући доминантност личног интереса при 
чему наводи личност председника владе Николе Пашића: „Тај човек је, јавно признајем, 
много учинио за вашу земљу… он је то учинио зато што су му се лични интереси поклапали 
са интересима земље.“ 
 
Др Душан Милић 
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6. Фекете Егон: ЈЕЗИЧКЕ ДОУМИЦЕ: књига прва / Београд: Београдска књига, 
2008. 
 
Преузето са сајта: http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=24
 
Језички савети нашег угледног лингвисте, проф. др Егона Фекете, нуде на десетине практич-
них решења за побољшање језичке културе. Писана језгровито и јасно, књига Језичке доуми-
це постала је незаобилазни приручник за унапређење и језичке и опште културе. 
 
РАЗБОРИТЕ ЈЕЗИЧКЕ ДОУМИЦЕ
 
Аутора ове књиге не треба посебно представљати; његова стручна реч о језику, компетентна, 
промишљена, одмерена у нашој јавности с пажњом се слушала на радију, ревносно читала у 
дневној штампи. Људи којима је стало до тога да нам изражајна култура квалитетом не омане 
знају да ће, консултујући тог неуморног заговорника језичке правилности, тог врсног 
стручњака, најлакше отклонити своје недоумице око тога којој је, од двеју конкурентних 
изражајних форми које „колају унаоколо“, исправније приклонити се. Тим упућенима, а 
поготову онима који тек треба да им се у тој упућености придруже, ове ће књиге бити 
упечатљив доживљај зато што се сад, захваљујући њеном постојању, нађоше на окупу, у сва-
ко доба сваком приступачне, толике разборите језичке доумице меродавног. 
 
Честитам издавачу на правилном избору који је учинио прихватајући се штампања ове књи-
ге. 
 
Милка Ивић
 
 
7. Фекете Егон: ЈЕЗИЧКЕ ДОУМИЦЕ: књига друга / Београд: Београдска књига, 
2008. 
 
Преузето са сајта: http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=25
 
И у другој књизи Језичких доумица Егон Фекете разрешава бројне језичке недоумице, пише о 
грешкама које је уочавао у новинским текстовима и објашњава најчешће грешке у говору и 
писању. Прва и друга књига Језичких доумица чине целину и постале су незаобилазан 
приручник свима којима је до језичке културе стало. 
 
КАКО ДО ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
 
Не једном је указивано на то да новинари у јавним медијима, примером свог говора, значајно 
утичу и на језичку културу публике. 
 
Илустроваћемо то са само неколико примера, којих иначе често има у изобиљу. 
 
У медијима је, на пример, за невеште говорнике „спасоносна“ реч прича, реч која се готово 
без икаквих критеријума употребљава за све и свашта, где јој ни по значењу ни по употреб-
ној вредности, место није. 
 
Својевремено смо, истина, указали на ову ничим оправдану „појаву“, али је несмислена 
употреба речи прича готово свесрдно прихваћена не само од многих (језички необразованих) 
новинара, већ се све чешће чује и у казивању високо образованих интелектуалаца и послени-
ка. Свакодневно, наиме, слушамо, особито на телевизији, несувисле реченице попут – „у на-
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ставку вести иде прича из фудбала“; да ћемо бити у могућности „да погледамо причу која се 
догодила јуче“; шта грађани треба да знају – „кад почну причу око уписа некретнина“; које 
„приче лист ’Данас’ нуди“, како ће и „аутомобилске трке бити једна занимљива прича“ итд. 
 
Реч прича као да је постала нека врста џокера, којом говорници оскудних изражајних 
способности замењују читаву палету других, „нормалних“ речи, таквих као што су: проблем, 
догађај, питање, тема, информација, репортажа, напис, подухват, чињеница, одлука које се 
замењују једноставном речју прича. 
 
Сувишно је рећи колико се тиме језик не само осиромашује, већ и говорни исказ обесмишља-
ва. Ово тим више што неинвентивни говорници реч прича уводе чак и у немогуће обрте, та-
кве, рецимо, по којима прича може – „да иде“, у коју (причу) се може „ући и/ли изаћи“, или 
се прича може видети и погледати, а по некима прича може чак и да се попије итд. 
 
Популарност ужива и глагол очекивати. У стандардној употреби радња „очекивати“ својстве-
на је углавном човеку (сем кад су посреди значајни догађаји, недаће и сл.), али по новинар-
ској логици може бити и обрнуто: не очекује човек (некога, нешто), обрнуто: човека очекују 
– вести, очекују га наставци (чланака у новинама), очекују га емисије, информације итд. Ови-
ме су девалвирани регуларни глаголи налази се, настављају се, објављује се, пише, следи и 
др. Некада се, рецимо, говорило: „Какво ће време бити сутра?“, а данас – „Какво нас време 
очекује сутра?“ 
 
Кад је стање ствари такво (а такво је), неће зачудити ни реченице ТВ-новинара (које смо 
забележили): „Како деца могу да дођу у кандидатуру за избор мис Мала сирена“; „Само још 
једно питање да вас питам“; „Тони Блер ће оставку поднети у наредних две године“ (место „у 
наредне две године“); „Кишица се дешава“ (место „кишица пада“); „Појављивање пред су-
дом ће се догодити сутра“; „Наркомани могу да буду небезбедни за ђаке у школи“, а хтело се 
рећи – да ђаци (а не наркомани) не могу бити безбедни због наркомана, итд. 
 
Сличних примера можемо наћи напретек, али закључак се може извести само један: таква 
склизнућа толеришу се у медијима несметано и публици лансира – некоректан, онечишћен, 
обесмишљен и вулгаризован (професионални) језик, такав којим се, како рече један наш ко-
лега, језик грубо урушава, а да за то као да нико и не мари. 
 
Зато је намера ове књиге управо у томе да својим коментарима и објашњењима (доумицама) 
укаже на многе од језичких непознаница, али и да реагује на питања која се у језичкој пракси 
јављају као нова или недовољно апсолвирана, а на која стандардна лингвистичка литература 
не даје (увек) потребан или довољан одговор. 
 
Међутим, не само да директно одговори на оно што би могло бити језичко питање, већ и да 
читаоце упути да на основу овде коментарисаних примера и објашњења могу и сами, својим 
здравим језичким осећањем и властитом језичком логиком, увек изнаћи добра и валидна 
решења за све оно што би могло представљати језичку недоумицу. 
 
У жељи да у томе ова књига да помогне, стављамо је у руке читалаца с надом да ће задатак 
који има ваљано и испунити. 
 
Е. Ф. 
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У овој књизи објављено је првих 50 одлука Одбора за стандардизацију српског језика, 
несумњиво најмеродавнијег тела за питања језичког стандарда. Осим ових одлука у којима се 
решавају и језичке систнице и одговара на крупна језичка питања, у књигу су укључени и 
прилози о српској лингвистичкој стварности данас. 
 
НАПОМЕНЕ ПРИРЕЂИВАЧА
 
Одбор за стандардизацију српског језика основан је 12. 12. 1997. године у Српској академији 
наука и уметности у Београду. То је заједничко стандардолошко тело трију академија наука 
на говорном простору српског језика – Српске академије наука и уметности, Црногорске акаде-
мије наука и умјетности и Академије наука и умјетности Републике Српске, осам 
филолошких/филозофских факултета с катедрама за српски језик (Београд, Бања Лука, Косовска 
Митровица, Крагујевац, Никшић, Ниш, Нови Сад и Источно „раније Српско“ Сарајево), те 
још три упоришта српскога језика (Матица српска, Институт за српски језик САНУ и Српска 
књижевна задруга). 
Оснивање Одбора за стандардизацију српског језика, како је то написао мр Бранислав Брбо-
рић, секретар Одбора од оснивања, „сведочи, без сумње, о нараслој свести да се језик, и 
без наредбе и уредбе, поготову без уреда за језик, може и мора стандардизовати и неговати. 
Ваљало би сада навести за који се модел стандардизације определило највише стручно тело 
на говорном простору српског језика, чија су матична подручја подједнако и Србија, и Црна 
Гора, и Српска, без обзира на то у којим се и каквим државним организацијама налазе те 
три републике. Тај је модел утврђен у Одлуци Одбора бр. 1, донетој 16. фебруара 1998. 
године…“ У тој одлуци каже се: 
„Супротно неким очекивањима која полазе од друкчијих претпоставки, стандардизацијом се 
ништа не забрањује нити укида, а још мање ’спаљује’ оно што постоји у људским главама и 
њиховим језичким творевинама, запамћених у књигама, часописима и новинама, на целулодним 
тракама, дискетама и компактним дисковима. Њоме се само утврђује распоред језичких јединица у 
јавној употреби, особито оној којој се придружују придеви званична, службена (употреба језика). 
Забранама би се могли постизати слабији учинци него аргументованим препорукама, јер огреше-
ње о језичке норме, за разлику од кршења законских, не повлачи санкције. Међутим, особе које се 
одликују познавањем и поштовањем језичких норми могле би, у бољим друштвеним прили-
кама, стицати више јавног угледа и других погодности, као, уосталом, и другде, нарочито у 
развијеном свету.“ 
Одлуке Одбора јесу интерни називи његових докумената који следе иза добро промишљених 
и обрађених језичких ситница и крупних деоница језичке стандардности а јавности се упућу-
ју као савети, препоруке, реаговања, исправке, ставови, закључци, налази,гледишта, мишље-
ња и сл., готово увек с одговарајућим образложењима. 
Одбор за стандардизацију српског језика јесте нов оквир, али не и нова институција, оквир 
што обједињује највише институције науке, просвете и културе задужене за врхунску бригу о 
лику српскога језика на целокупном његовом говорном подручју. У циљу јавности рада и 
доступности сведочанстава о том раду ширем кругу посленика из науке и струке, јавног жи-
вота, просвете и јавних гласила, прихваћена је и подржана иницијативаБранислава Брборића, 
секретара Одбора за стандардизацију српског језика, те Јована Вуксановића, секретара Коми-
сије за праћење и истраживање правописне проблематике (Ком. бр. 5), и Радојка Гачевића, 
секретара Комисије за стандардни језик у школству, администрацији, издаваштву и јавним 
гласилима (Ком. бр. 8), да се једном годишње објавеСписи Одбора. Прва књига Списа изашла 
је 20. 10. 1988. године и уручена члановима Одбора и његових комисија на другој седници, 
одржаној 4. 12. 1998. године у просторијама САНУ, Кнез Михаилова 35/1 у Београду. У 2006. 



години, за девету седницу Одбора, припремљена је осма књига Списа. У Списима I–VII, Језику 
данас, гласилу Матице српске за културу усмене и писане речи, објављено је 50 одлука. 
Приређивачи су, поштујући жељу Бранислава Брборића, у ову књигу уврстили све одлуке. О 
томе је наставницима српског језика и књижевности и школским надзорницима на првом 
стручном скупу Српски језик у реформи школе (Аранђеловац, 15–16. март 2002. године) ре-
као следеће: 
„Од школа и министарстава просв(ј)ете у Србији, Црној Гори и Српској зависи колико ће 
Одборови учинци стизати у школе. Одбор ће, мада његове моћи нису велике, настојати – ка-
да за то дође време, а то ће бити 2004. и 2005. године – да у засебној књизи објави првих 50 
одлука и потруди се, уз помоћ каквог родољубивог дародавца, да ту књигу као поклон добију 
све основне и средње школе у трима матичним републикама српскогјезика. И, најзад, потру-
диће се да она дође у руке много кога у дијаспори, на простору бивше СФРЈ и другде, у бли-
жем и даљем иностранству, где се зна колико је важно чувати и неговати српски језик у годи-
нама и деценијама које су пред нама, да кажем вјекове вјекова или в(ј)еки вјеков, како би се 
рекло у предсрпском српском језику, црквенословенском, и руске и српске редакције“ (из 
текста предавања, на захтев мр Јована Вуксановића, уредника едиције Српски у свакој прили-
ци и приређивача зборника Српски језик у реформи школе, реконструисан по сећању, крајем 
децембра 2003. године). 
Одбор је од свог оснивања претрпео ненадокнадиве губитке: умро је 1999. године академик 
Павле Ивић, чијом је заслугом основан Одбор и који је био први његов председник, истина 
само годину дана; наредне, 2000. године, Одбор је изгубио још једног истакнутог лингвисту, 
проф. др Светозара Стијовића, члана двеју Одборових комисија – Комисије за историју је-
зичког стандарда (Ком. бр. 6) и Комисије за стандардни језик у школству, администрацији, 
издаваштву и јавним гласилима (Ком. бр. 8). У 2005. години Одбор је остао и без свог секре-
тара од оснивања мр Бранислава Брборића, најзаслужнијег за обављање организационих и 
административних послова, објављивање Списа Одбора и доношење његових досадашњих 
одлука, које се сада први пут налазе у књизи, на једном месту, доступне верујемо широком 
кругу корисника. 
Бранислав Брборић је, с најближим сарадницима – Јованом Вуксановићем и Радојком 
Гачевићем, до сада припремио седам књига Списа Одбора, које остају трајно сведочанство 
не само о крупним питањима српског језичког стандарда, његове слојевитости и поливалент-
ности него и сведочанство о ситницама језикословним – Картотека језичких недоумица и 
свега што је наметнуо језички и друштвени развој, као и комуникацијске потребе људи. 
Приређивачи ове књиге и Списа Одбора VIII не прихватају неумитну чињеницу да међу њи-
ма физички нема више Бранислава Брборића, вољеног друга, племенитог и поштованог са-
радника, саветника и учитеља, па ће наставити, у духовној вези с њим и трајној успомени на 
њега док год живе, да продуже, ако не могу стварно да га замене, дело које је започео из ви-
соке свести и оданости своме народу, његовом језику, традицији и историји. Искуство и зна-
ње које је је својим најближим сарадницима оставио, искористили су приређивачи ове књиге да 
она буде на врхунском нивоу, као што је и целокупан рад и живот Бранислава Брборића, да оправ-
да сва очекивања и постане, како је то он предложио, огледало српског језика у 
светлу нормативистике. Тако ћемо се на најбољи начин одужити Браниславу Брборићу и обрадо-
вати све оне које је волео, познавао и ценио – велики број колега из лингвистичких кругова али и 
изван њих јер ће имати то задовољство да читајући ову књигу отклоне многе дилеме, усавр-
ше своја сазнања о српском (националном) језику и тако чувају свој језик од заборава, 
упуштености, одумирања и нестајања. Та општост језика, стандардизована (уређена) и 
функционално разуђена, сваком појединцу даје посебан статус у друштву, а промовише га и 
шире као члана цивилизованог света уопште. 
Централни део књиге и њен најобухватнији део јесу одлуке Одбора за стандардизацију срп-
ског језика о језичким ситуацијама и стандардолошким приликама српског језика данас – у 
времену великих друштвених, државних и националних ломова, ратне и послератне стварно-
сти, државног и језичког раскола и коначно повратка српског језика на његов историјски на-
зив и садржај, ослобођен веза и утицаја језичког стандарда пре свега хрватског језика, али и 



других утицаја или повратка на некадашњи заједнички, српскохрватски језик. Из те активно-
сти Одбора може се закључити да нису увек била присутна усколингвистичка питања јер се 
решавало и друштвено, социолингвистичко, културно иполитичко окружење језика. О томе, 
у већ поменутом прилогу за зборник Српски језик у реформи школе, Бранислав Брборић каже 
следеће: „Неки озбиљни људи међу Србима жале за пропуштеним приликама да се некада-
шњи српски римокатолички и исламизирани народни огранци вежу за српску националну и 
језичку идеју. Неки иду чак толико далеко да оптужују Српску православну цркву како је она, 
наводно, крива што су се ти огранци уклопили у друге националне пројекте. Они као да жале 
што се СПЦ није залагала за верски плурализам попут КПЈ, која, као што је познато – упркос 
вишедеценијском залагању за атеизам – није имала нарочитог успеха у борби за братство и 
јединство истојезичких и разнојезичких народа ако јој је та борба уопште била стварна 
идеолошка матрица.“ 
Од Одлуке Одбора бр. 1, у којој се дају одговори на постављена питања о (1) 
решавању(не)постојања идиома и назива босански језик, (2) нормативној употреби 
речи час и сат у српском језику и (3) називу језика јеврејског 
народа јеврејски/хебрејски/иврит па до 50, у којој је реч о одговору на питање да ли је боље 
рећи додата или додатна вредност, било је много занимљивих и корисних прилога. Тако је у 
Одлуци бр. 11 (1999) упозорено на заврзламе око „босанског језика“ као „терминолошкој круп-
ници“ од „далекосежног значаја“ и настојања да се тзв. трећа варијанта истог језика прогласи 
„засебним језиком“ (неодрживост придева/атрибута босански уз именицу језик). О томе се још 
једном расправљало у Одлуци бр. 36 када су заузети ставови о језику Бошњака, с посебним 
освртом на његов положај у основним и средњим школама Републике Српске. У Одлуци бр. 
31 разрешене су невоље око назива државне заједнице Србија и Црна 
Гора. О двоизговорности српског језика и тзв. укидању ијекавице у Републици Српској донете су 
одлуке бр. 13, 37 и 38. О језику Црногораца донета је Одлука бр. 33, а препоруке за уставне од-
редбе језиказа Србију и Црну Гору дате су у Одлуци бр. 34 (2003). Одбор се оглашавао и посеб-
ним одлукама поводом значајних издавачких подухвата који су произашли из његовог окриља – 
Одлуком бр. 16 (2000. године) поводом објављивања Обратног речника српскога језика проф. др 
Мирослава Николића, члана Одбора. Око прецизирања и оснаживања послова новог правопи-
сног пројекта донете су одлуке бр. 23 и 44 (2001. и 2004. године). Одлукама бр. 25 и 43 (2002. и 
2004. године) констатовано је да се књигама академика Ивана Клајна Творба речи у савременом 
српском језику (Део први: префиксација и композиција) и Творба речи у савременом српском је-
зику (Део други: суфиксација и конверзија) десио „значајан помак у односу на претходне радове 
и књиге из творбе речи“. О књизи Семантичко-деривациони речник (Свеска 1: Човек – делови 
тела) у издању Филозофског факултета у Новом Саду, једног од оснивача Одбора, и у редакци-
ји Даринке Гортан-Премк, председника Одборове Комисије за лексикологију и лексикогра-
фију, те Вере Васић и Љиљане Недељковић, донета је Одлука бр. 42, у којој се каже да је то 
„вишеструко корисна књига за науку и праксу“. За бољи статус националног језика и борбу 
против његовог недопустивог занемаривања, као и за далеко боље стање у језичкој култури у 
нашој администрацији, државној управи и школству, издавачким кућама и на радију и теле-
визији, донето је неколико одлука. У Одлуци бр. 12, познатијој под називом Картотека је-
зичких недоумица (јул 1999), дати су оквири за решавање ситница језикословних и подстица-
ји да се на том пољу пре свега ангажују чланови Одбора и његових комисија. Одлука бр. 
29 (2003. године) утврдила је семинар српске језичке културе на катедри за језик и говор 
Центра за издавачку делатност Коларчеве задужбине. О недопустивом занемаривању нацио-
налног језика говори Одлука бр. 40 (2004. године). 
Уз одлуке приређивачи су укључили и кључна нормативна акта – Споразум о оснивању Од-
бора и Пословник о раду. Ту се, такође, прилажу и спискови чланова Одбора и његових коми-
сија. 
Осим поменутих докумената важних за рад Одбора и значајних документационих извора за 
будућност, у књизи се налазе и неки други прилози, пре свега о српској лингвистичкој 
стварности данас и процесима стандардизације српског језика. 



Предајући јавности ову књигу, приређивачи очекују да ће она наићи на топао пријем код 
читалаца и да ће допринети подизању и унапређивању не баш завидног нивоа наше језичке 
културе. Приређивачи очекују од свих чланова Одбора и његових комисија, као и сваког дру-
гог добронамерног појединца, да се заложе за што успешнији рад Одбора и убудуће како би 
се могло спроводити организовано језичко планирање и остварити адекватна језичка поли-
тика у пракси – како је то чињено и до сада, највише заслугом Бранислава Брборића, који је 
осмислио и уобличио највећи број досадашњих одлука, које се ето, према његовој визији и 
његовом обећању, ипак у право време појављују пред читаоцима. 
 
Приређивачи 
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