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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Федеративној Републици Бразил, Љубомира 
Милића, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Молдавији, на нерезиденцијалној 
основи, са седиштем у Букурешту, Зорана С. Поповића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 116/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног 
амбасадора Републике Србије у Републици Молдавији, на 
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Букурешту, Бранка 
Бранковића, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Индонезији, Јована Јовановића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Азербејџан, Зорана Вајовића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног 
амбасадора Републике Србије у Републици Тунис, Николе Лукића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног 
амбасадора Републике Србије у Републици Белорусији, Вељка 
Ковачевића, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2014 
 
Уредба о измени Уредбе о начелима за унутрашње уређење 
Министарства унутрашњих послова, Службени гласник Републике 
Србије бр. 119/2013 
 
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине града 
Београда, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине 
Пећинци, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 



Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине 
Неготин, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 5/2014 
 
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине 
Аранђеловац, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2014 
 
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Бор, 
Службени гласник Републике Србије бр. 6/2014 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба 
члана 3. Закона о допунама Закона о Влади ( Службени гласник РС, 
број 72/12) није у сагласности са Уставом, Службени гласник 
Републике Србије бр. 7/2014 
 
Правилник о допуни Правилника о визама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2013 
 
Решење о разрешењу помоћника министра правде и државне управе, 
Нине Фире, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
Решење о постављењу на положај помоћника министра правде и 
државне управе, Нине Фире, Службени гласник Републике Србије бр. 
118/2013 
 
Решење о разрешењу помоћника министра правде и државне управе, 
Игора Тодороског, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
Решење о постављењу на положај помоћника министра правде и 
државне управе, Игора Тодороског, Службени гласник Републике 
Србије бр. 118/2013 
 
Решење о постављењу на положај помоћника министра правде и 
државне управе, Владимира Давидовића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2013 
 
Решење о постављењу на положај помоћника директора Дирекције за 
управљање одузетом имовином у Министарству правде и државне 
управе, Владимира Ћеклића, Службени гласник Републике Србије бр. 
118/2013 
 



Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Пореске управе у 
Министарству финансија и привреде, Ивана Симича, Службени 
гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
Решење о разрешењу заменика директора Канцеларије за Косово и 
Метохију, Крстимира Пантића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 3/2014 
 
Решење о престанку рада на положају директора Пореске управе у 
Министарству финансија, Драгутина Радосављевића, Службени 
гласник Републике Србије бр. 3/2014 
 
Решење о постављењу заменика директора Пореске управе у 
Министарству финансија, Миодрага Павићевића, Службени гласник 
Републике Србије бр. 3/2014 
 
Решење о разрешењу заменика Републичког јавног правобраниоца, 
Иванке Спаховић, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Решење о постављењу заменика Републичког јавног правобраниоца, 
Оливере Станимировић, Службени гласник Републике Србије бр. 
4/2014 
 
Решење о постављењу заменика Републичког јавног правобраниоца, 
Дубравке Зечевић, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Решење о престанку рада на положају заменика директора 
Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Милована 
Ивановића, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Решење о разрешењу помоћника министра одбране, Јована 
Мијаковића, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Решење о постављењу помоћника министра одбране, Милоша 
Јанковића, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Решење о разрешењу директора Војнобезбедносне агенције, Светка 
Ковача, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Решење о упису у Регистар политичких странака Словачке 
демократске странке, са седиштем у Новом Саду, Службени гласник 
Републике Србије бр. 6/2014 
 
 
 



Службени лист Републике Србије – Међународни уговори 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике 
Србије и Републике Белорусије о правној помоћи у грађанским и 
кривичним стварима, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2014 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе о реадмисији (враћање и 
прихватање) лица чији је улазак или боравак незаконит, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2014 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Републике Македоније о полицијској 
сарадњи, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2014 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о именовању чланова Радне групе за израду радног текста 
Нацрта Статута Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Пословник Градске изборне комисије, Службени лист града Београда 
бр. 3/2014 
 
Одлука о одређивању Јавног предузећа „Службени гласник” за 
штампање гласачких листића и другог изборног материјала за 
спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, 
расписаних за 16. март 2014. године, Службени лист града Београда 
бр. 3/2014 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Аутентично тумачење одредби члана 22. став 1. тачка 1) и члана 29. 
став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије”, број 119/2012), Службени гласник Републике Србије бр. 
116/2013 



Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге 
које врши Управа за трезор, Службени гласник Републике Србије бр. 
116/2013 
 
Уредба о висини и начину плаћања накнаде за примењена геолошка 
истраживања минералних и других геолошких ресурса за 2014. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2013 
 
Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних 
сировина и геотермалних ресурса за 2014. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 116/2013 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о висини накнаде за коришћење 
података премера и катастра и пружање услуга Републичког 
геодетског завода, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2013 
 
Уредба о начину и поступцима у вези са обављањем послова и 
одржавањем бродске страже чланова посаде на поморским 
бродовима, као и других послова на броду у циљу безбедне пловидбе 
и заштите мора од загађења, Службени гласник Републике Србије бр. 
119/2013 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, 
критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника 
пореза на приходе од самосталне делатности, Службени гласник 
Републике Србије бр. 119/2013 
 
Уредба о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, 
Службени гласник Републике Србије бр. 119/2013 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре 
Царинске тарифе за 2014. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 119/2013 
 
Уредба о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене 
баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих 
гасова, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2013 
Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2014. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 3/2014 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о производима који после 
употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције 
о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег 
извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 
обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и 



начин обрачунавања и плаћања накнаде, Службени гласник 
Републике Србије бр. 3/2014 
 
Уредба о измени Уредбе о критеријумима и поступку доделе 
средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана 
који се заснивају на активностима од значаја за одбрану,  Службени 
гласник Републике Србије бр. 3/2014 
 
Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера 
унапређења ефикасног коришћења енергије у 2014. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НОВИ КРОВ”, 
Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Уредба о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених у јавним службама, Службени гласник Републике 
Србије бр. 4/2014 
 
Уредба о привременом финансирању јавних сервиса, Службени 
гласник Републике Србије бр. 6/2014 
 
Уредба о допунама Уредбе о извршавању Закона о акцизама на 
територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за време 
важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244, Службени 
гласник Републике Србије бр. 6/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, 
почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека 
и реферата, Службени гласник Републике Србије бр. 119/2013 
 
Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које 
пружа Агенција за привредне регистре, Службени гласник Републике 
Србије бр. 119/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Тела за координацију 
безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник Републике 
Србије бр. 1/2014 
 
Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 124 од 4. децембра 
2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 123 од 4. 
децембра 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
2/2014 



Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Србије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Одлука о измени Статута Привредне коморе Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Одлука о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се 
обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Привредној 
комори Србије за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије 
бр. 2/2014 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о висини накнаде за емитовање 
телевизијског и/или радио програма, Службени гласник Републике 
Србије бр. 6/2014 
 
Упутство о изменама и допуни Упутства за спровођење Одлуке о 
обавезној резерви банака код Народне банке Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним 
субјектима и другим правним лицима за обављање послова 
испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и 
испитивања драгоцених метала и њихових легура, Службени гласник 
Републике Србије бр. 116/2013 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о условима које мора да 
испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва 
или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за 
возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о теоријској и практичној обуци 
кандидата за возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 
116/2013 
 
Правилник о изменама Правилника 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. 116/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о садржају, начину вођења и 
роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за 
возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 116/2013 
 



Правилник о методама испитивања опасних својстава хемикалија, 
Службени гласник Републике Србије бр. 117/2013 
 
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
привредна друштва, задруге и предузетнике, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и 
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима 
микро и других правних лица, Службени гласник Републике Србије 
бр. 118/2013 
 
Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру 
за привредна друштва, задруге и предузетнике, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске 
пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по 
основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу 
у моменту предаје добара, Службени гласник Републике Србије бр. 
118/2013 
 
Правилник о измени Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о 
обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално 
осигурање по одбитку, Службени гласник Републике Србије бр. 
118/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за 
порез по одбитку, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима 
пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за 
привредна друштва, задруге и предузетнике, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о медицинским термометрима, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2013 
 



Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе 
тачности 2 и 3, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о Списку корисника јавних средстава, Службени гласник 
Републике Србије бр. 120/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину 
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 
рачуна, Службени гласник Републике Србије бр. 120/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, 
Службени гласник Републике Србије бр. 120/2013 
 
Правилник о означавању обуће, Службени гласник Републике Србије 
бр. 1/2014 
 
Правилник о означавању и обележавању текстилних производа, 
Службени гласник Републике Србије бр. 1/2014 
 
Правилник о условима конкурисања и критеријумима за избор 
реализатора пројеката који се финансирају из буџетских средстава и 
фондова са већинским државним власништвом, Службени гласник 
Републике Србије бр. 1/2014 
 
Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу 
који морају да имају поморски бродови и друга поморска пловила 
трговачке морнарице, Службени гласник Републике Србије, бр. 
1/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима захтева 
за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција, 
Службени гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Правилник о Спољнотрговинској арбитражи, Службени гласник 
Републике Србије бр. 2/2014 
 
Правилник о изменама 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. 3/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о садржини и форми образаца 
финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2014 



 
Правилник о изменама и допунама Правилника о параметрима 
квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и 
спровођењу контроле обављања делатности електронских 
комуникација, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2014 
 
Правилник о висини таксе за издавање лиценце за управљање 
железничком инфраструктуром, Службени гласник Републике Србије 
бр. 3/2014 
 
Правилник о висини таксе за издавање лиценце за превоз у 
железничком саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 
3/2014  
 
Правилник о обрасцу и садржини легитимације електроенергетског 
инспектора и инспектора опреме под притиском, Службени гласник 
Републике Србије бр. 5/2014 
 
Правилник о обрасцу службене легитимације инспектора за заштиту 
животне средине, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о програму и начину 
полагања стручног испита за туристичког водича и туристичког 
пратиоца, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о прекограничном 
промету и трговини заштићеним врстама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 6/2014  
  
Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 
2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2014 
 
Решење о утврђивању превода Међународног стандарда 
финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за 
МСП), Службени гласник Републике Србије бр. 117/2013 
 
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед 
елементарних непогода, Службени гласник Републике Србије бр. 
2/2014 
 
Статут Коморе овлашћених ревизора, Службени гласник Републике 
Србије бр. 3/2014 
 



Закључак о усвајању Смерница развоја ваздухопловног тржишта кроз 
стимулације у плаћању аеродромских накнада у Републици Србији, 
Службени гласник Републике Србије бр. 119/2013 
 
Колективни уговор за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, 
Службени гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Листа одобрених супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 
117/2013 
 
Листа средстава за заштиту биља на основу издатих решења о 
регистрацији средстава за заштиту биља, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2013 
 
Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској 
унији, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање 
музичких дела, интерпретације и фонограма, Службени гласник 
Републике Србије бр. 117/2013 
 
Правила о праћењу техничких и комерцијалних показатеља и 
регулисању квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом 
и природним гасом, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Арбитражна правила Комисије Уједињених нација за међународно 
трговинско право (UNCITRAL) пред Спољнотрговинском 
арбитражом при Привредној комори Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 2/2014 
 
Измене и допуне Општих услова превоза у међумесном друмском 
превозу путника, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Измене и допуне Даљинара за међумесни саобраћај, Службени 
гласник Републике Србије бр. 2/2014 
 
Исправка Измена и допуна Општих услова превоза у међумесном 
друмском превозу путника, Службени гласник Републике Србије бр. 
3/2014 
 
Исправка Измена и допуна Даљинара за међумесни саобраћај, 
Службени гласник Републике Србије бр. 3/2014 
 
Исправка Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког 
геодетског завода, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2014 



Службени лист Републике Србије – Међународни уговори 
 
Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на 
унутрашњим пловним путевима (ADN), Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2014 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 
Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације о 
стратешкој економској сарадњи, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 1/2014 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног 
гаса у Републику Србију, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2014 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области 
железничког саобраћаја, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2014 
  
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2014. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 50/2013 
 
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 
Завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. 
годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 50/2013 
 
Одлука о постојању конкурентности Јавног предузећа 
„Војводинашуме”, Петроварадин, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 50/2013 
 
Одлука о спровођењу јавне расправе о Нацрту програма развоја АП 
Војводине 2014–2020. са Акционим планом за спровођење 
приоритета програма развоја АП Војводине 2014–2020, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2014 
 
Решење о утврђивању Измене Годишњег програма коришћења 
средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 50/2013  



Службени лист града Београда 
 
Одлука о промени оснивачког акта Привредног друштва „Арена 
Београд” д.о.о. Службени лист града Београда бр. 64/2013 
 
Одлука Уставног суда којом се утврђује да Правилник о постављању 
баште угоститељског објекта на јавној површини (Службени лист 
града Београда бр. 38/10, 20/12, 34/12 и 37/12) који је донео 
градоначелник града Београда, није у сагласности са Уставом и 
законом, Службени лист града Београда бр. 71/2013 
  
Одлука о привременом утврђивању обима средстава за вршење 
послова града и градских општина и привременом утврђивању 
прихода који припадају граду, односно градским општинама за 
период јануар–март 2014. године, Службени лист града Београда бр. 
72/2013 
 
Одлука о привременом финансирању града Београда за период 
јануар–март 2014. године, Службени лист града Београда бр. 72/2013 
 
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника 
средстава буџета града Београда у 2014, 2015. и 2016. години, 
Службени лист града Београда бр. 72/2013 
 
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 
јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд (пречишћен 
текст), Службени лист града Београда бр. 74/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који 
плаћају субвенционисану цену комуналних услуга, Службени лист 
града Београда бр. 75/2013 
 
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних 
средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда, 
Службени лист града Београда бр. 72/2013 
 
Решење о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова 
прикључка на систем даљинског грејања за 2014. годину Јавног 
комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком, 
Службени лист града Београда бр. 73/2013 
 
План детаљне регулације мреже пијаца на простору Генералног 
плана Београда, Службени лист града Београда бр. 67/2013  
 
 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о измени и допуни Закона о осигурању, Службени гласник 
Републике Србије бр. 116/2013 
 
Уредба о измени Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења 
јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим 
методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос 
података у Јединствену базу Централног регистра  обавезног 
социјалног осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 
119/2013 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о надлежности, делокругу, 
организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање 
војних осигураника, Службени гласник Републике Србије бр. 
119/2013 
 
Уредба о минималним захтевима и условима за пружање медицинске 
неге на поморским бродовима, Службени гласник Републике Србије 
бр. 5/2014 
 
Одлука о образовању Међуресорске радне групе за израду програма 
реформи политике запошљавања и социјалне политике, Службени 
гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о имунизацији и начину 
заштите лековима, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, 
критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима 
здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
Правилник о документацији и начину увоза лекова који немају 
дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у 
Регистар медицинских средстава, Службени гласник Републике 
Србије бр. 2/2014 
 
Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из 
обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 3/2014 
 



Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 7/2014 
 
Решење о давању сагласности на Правилник о листи лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2014 
 
Закључак о утврђивању Националног акционог плана запошљавања 
за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 
План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у 
Републици Србији за 2014. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 118/2013 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за 
израду Националне стратегије за развој спорта за период од 2014. до 
2018. године и акционог плана за њену примену, Службени гласник 
Републике Србије бр. 118/2013 
 
Одлука о утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно 
добро од великог значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 
2/2014 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за 
унапређивање квалитета образовања и васпитања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 5/2014 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 5/2014 
 
Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег 
средњег образовања и средњег стручног образовања у делу 
општеобразовних предмета, Службени гласник Републике Србије бр. 
117/2013 
 
Правилник о измени Правилника о спортским гранама у Републици 
Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 118/2013 
 



Правилник о поступку евиденције, презентације садржаја и 
постигнутих резултата на иновационим и развојним пројектима, 
Службени гласник Републике Србије, бр. 1/2014 
 
Правилник о садржају, року за достављање и поступању у случају 
недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности, 
Службени гласник Републике Србије, бр. 1/2014 
 
Анекс 3 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде 
између ОФПС (Организација за колективно остваривање права 
произвођача фонограма) и ПИ (Организација за колективно 
остваривање права интерпретатора), Службени гласник Републике 
Србије бр. 2/2014 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање 
дела текућих расхода и издатака установа културе у АП Војводини 
чији су оснивачи локалне самоуправе и које својим програмима 
превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе 
грађана у АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 1/2014 
 
 
РАЗНО 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за децембар 2013. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 3/2014 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и 
доприноса по запосленом исплаћеним у децембру 2013. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 6/2014 
 
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и 
о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула до 31. 
децембра 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
6/2014 
 
Подаци о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим 
зарадама без пореза и доприноса у Републици Србији у 2013. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 6/2014 
 



Податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици 
Србији исплаћеној у 2013. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 6/2014 
 
Податак о висини просечне месечне зараде по запосленом исплаћене 
у четвртом кварталу 2013. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 6/2014 
 
Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана 
из чл. 9. ст. 1. т. 9), 12) и 13), чл. 15а ст.2, 4. и 5, чл. 18. ст. 1. т. 1), 2), 
4), 5), 6) и 7) и чл. 21а Закона о порезу на доходак грађана годишњим 
индексом потрошачких цена у 2013. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 6/2014 
 
Усклађени динарски износи из чл. 56б ст. 2. т. 1) и ст. 3. Закона о 
порезу на додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 
6/2014 
 
Усклађени динарски износ из чл. 13. ст. 3 Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких 
цена у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2014 
  
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ смањења потрошачких цена у новембру 2013. године, 
Службени лист града Београда бр. 64/2014 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2014. 

ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                         
 
 
 

 
 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
          Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

     1. АЛО +  
2. БЛИЦ + + 
3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
4. ВРЕМЕ + + 
5. ДАНАС + + 
6. ИНФОРМЕР +  
7. КУРИР +  
8. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије +  
9. НЕДЕЉНИК +  
10. НИН +                + 
11. ПЕЧАТ +  
12. ПОЛИТИКА +                + 

 
 
 
 

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. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 
друштва Србије 

+  

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист 
 за књижевност и друштвена питања 

+  

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА +  
4. PC PRESS +  
5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену 

Прописа 
+  

6. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 
праксу финансија 

+  

 
 
 
 
                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

        Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА +  
2. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ  

ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
+  

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  
ЗА СТАТИСТИКУ 

+  

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

+  

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД +  
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 израженијим захтевима корисника да пронађу 
одговор на специфична питања из професионалне праксе, кроз 
Информативни билтен континуирано ћемо упознавати своје читаоце са 
садржајима старих књига из богате ризнице 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:  
 
 
 
 
 
 
1. Закон о књижарској радњи, Зборник закона и уредаба изданих у 
Књажеству Србији од 5. јула до 28. октобра 1878. године, књига 33, 1878. 
 
2. Закон о Народној библиотеци, Зборник закона и уредаба у 
Краљевини Србији издатих од 1. јануара 1901. до краја исте године, књига 
56, 1903. 
 
3. Правила о унутрашњем уређењу и реду у Народној библиотеци, 
Зборник закона и уредаба у Краљевини Србији издатих од 1. јануара 
1901. до краја исте године, књига 56, 1903. 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
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. ТРИЈУМФ ХРИШЋАНСТВА: 

КОНСТАНТИН, НИШ И МИЛАНСКИ 
ЕДИКТ 
Радивој Радић  
Београд: Завод за уџбенике; Службени 
гласник, 2012. 

+ 
 
         
 

    
2. ЛЕПЕ ШУМЕ СРБИЈЕ 

Панчево: Helicon Publishing, 2008. 
 

+ 
 

    
3. САН О СРБИЈИ ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 

Зоран Ђинђић 
Београд: НИН, 2013. 

+ 
 
 
                 

    
4. ЗОРАН ЂИНЂИЋ И СРПСКО ДРУШТВО 

Латинка Перовић 
Београд: Политика новине и магазин, 
2013. 

 
+ 
 

 

    
5. ГЕРОНТОЛОГИЈА У СРБИЈИ 

Горан Шево 
Београд: Градски завод за геронтологију и 
палијативно збрињавање, 2013. 

+ 
 

    
6. СПОМЕНАР: ЗНАМЕНИТЕ ЖЕНЕ 

СРПСКЕ 
Љиљана Чубрић 
Београд: Завод за уџбенике, 2012. 

+ 
 

    
7. ПЛАМЕН ХИЛАНДАРА: 4. МАРТ 2004. 

Саша Жутић 
Београд: Загорац, 2005. 

 
 

+ 

 

    
8. СИСТЕМ ГАЈЕЊА И РЕЗИДБА ЈАБУКЕ 

Никола Мићић 
Београд: Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, 2005. 

+ 
 

    
9. СИСТЕМ ГАЈЕЊА И РЕЗИДБА ШЉИВЕ 

Никола Мићић 
Београд: Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, 2006. 

 
+ 

 

    
10. ПРИЛОГ ПСИХОЛОГИЈИ СТАРЕЊА И 

СТАРОСТИ 
Светислав Јовановић 
Београд: Геронтолошко друштво Србије, 
2013. 

 
+ 

 
 
 

    
 
 



 
Смештај у библиотекама  

 Немањина 22-26 А. венац 1 
 
11. БОНТОН СТАРЕЊА ИЛИ ДЕМАНТИ О 

СТАРЕЊУ 
Радмила Пеција Урошевић 
Београд: Чигоја штампа; Геронтолошко 
друштво Србије, 2013. 

 
+ 

 

    
12. ИСТАНБУЛ: УСПОМЕНЕ И ГРАД 

Орхан Памук 
Београд: Геопоетика издаваштво, 2010. 

 
+ 

 

    
13. ПОСЛЕДЊИ БЕГУНАЦ 

Трејси Шевалије 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 

    
14. БИОТЕХНОЛОШКИ РЕЧНИК ЗА 

ХРАНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ 
Београд: Партенон, 2007. 

 
+ 

 

    
15. ЛЕТ: РОМАН 

Владимир Арсенијевић 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 

    
16. УТОЧИШТЕ 

Николас Спаркс 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

 

    
17. ДЕВОЈКА ОД ПАПИРА 

Гијом Мусо 
Београд: Вулкан издаваштво, 2013. 

 
+ 

 

    
18. ПОСЛЕДЊА ГЕТЕОВА ЉУБАВ 

Мартин Валзер 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 

    
19. ЧУЈТЕ СРБИ! ЧУВАЈТЕ СЕ СЕБЕ 

Рудолф Арчибалд Рајс 
Београд: НИН, 2013. 

 
+ 

 

    
20. МОЈИ ИЗУМИ 

Никола Тесла 
Београд: Ringier Axel Springer, 2013. 

 
+ 

 

    
21. СУЗЕ СВЕТОГ НИКОЛЕ 

Бранислав Јанковић 
Београд: Лагуна, 2013. + 

 

    
22. Б(Р)УШЕЊЕ ЈЕЗИКА 

Иван Клајн 
Београд: НИН, 2013. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  ДЕЦЕМБАР 2013 – ЈАНУАР 2014. ГОДИНЕ 

 
  
1. А ПЛАНИНЕ ОДЈЕКНУШЕ 

Халед Хосеини 
Београд: Лагуна, 2013. 

 

   
2. МИК: БУРНИ ЖИВОТ И ЛУДИ ГЕНИЈ 

МИКА ЏЕГЕРА 
Кристофер Андерсен 
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PREPORUČUJEMO 
 
 
 
1. Goran Gocić: TAI / Beograd: Geopoetika, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2992 
 
Dobitnik NIN-ove nagrade za 2013. i  nagrade „Miloš Crnjanski” za 2013. 
godinu
 
Knjiga koju određuje njen topos: Tajland. Ljubav i Tajland. Žena, 
putenost, demistifikacija glavnog junaka. Analiza Dalekog istoka u odnosu na 
(Daleki) zapad.  
Da nije roman, ovo bi bila „studija o izvodljivosti” na temu kako bi 
jedan samosvestan muškarac mogao ili pre – želeo da (hrišćanski) zaštiti 
jednu ženu. Projekat koji je u datim uslovima osuđen na propast: ne zato što nije 
ostvariv već zato što nije potreban. Ta naizgled krhka žena samim svojim 
„pasivnim” postojanjem, prisustvom, (budističkim) odbijanjem u prihvatanju, 
doprineće samourušavanju ovog s početka knjige prividno mačo muškarca, koji 
će se u zapanjujuće poštenoj samoanalizi pretvoriti u jedno ranjivo biće. Toliko 
ranjivo da će njemu biti neophodan Sveti Hristifor, zaštitnik putnika. 
Struktura romana građena je i jednostavno i komplikovano. Rezultat je 
vrlo koristan po knjigu: težina preteže u razumljivost, kao što drugi lik 
knjige, junakova senka, nadopuna, kontrast ili čak alter ego, idealno 
nadopunjuje ovog gosta u drugoj kulturi. Tako i Beleške s kraja teksta 
nadograđuju beletristiku, to jest Lepu umetnost. 
Tai je lekcija samoljubivom Zapadnjaku o tome kako da izleči svoj oholi 
ego podatnošću Istočnjaka. No, nema tu pobednika. Možda samo poraženog. Ali 
i tada – „zalečenog”  Carstvom Praznine. A ona je ženskog roda. 
 

Vladislav Bajac 
 
 
Roman „Tai” Gordana Gocića izdvojio se u obimnoj prošlogodišnjoj produkciji 
ozbiljnošću autorske problematizacije odnosa istočne i zapadne civilizacije. 
Spoj egzotične intimne ljubavne priče i univerzalnog pogleda na ljudsku 
egzistenciju i njene izazove, tematizovan je u nagrađenom romanu na tragu 
najboljih primera iz svetske književnosti. Roman Gorana Gocića zasnovan je na 
dubinskom (pop)kulturonom iskustvu modernog doba i predstavlja koliko 
neočekivan toliko i dragocen doprinos savremenom srpskom romanu.  
 
                                                    Predsednik žirija za dodelu NIN-ove nagrade 
                                                                                                     Vasa Pavković 
 
 
 
 

http://www.arhipelag.rs/autori/vladislav-bajac/


 
O autoru: 
 
Goran Gocić (Užice, 1962) diplomirao je anglistiku (Filološki fakultet, 
Beograd) i magistrirao medije i komunikacije (Londonska škola ekonomije i 
političkih nauka). Napisao je poglavlja u petnaest knjiga o masovnoj kulturi – 
pored ostalih, u zbornicima Degradirana moć: Mediji i kosovska kriza (2000) 
i Želimir Žilnik: Iznad crvene prašine (2003), koji su objavljeni na po tri jezika. 
Gocić je radio kao novinar i urednik u tridesetak medijskih kuća (NIN, Dnevni 
telegraf, Borba, Politika, RTS, Bi-Bi-Si, Čenel 4, Indipendent, Sajt & Saund, 
itd.). Dobitnik je više nagrada za svoje eseje. Objavio je studije: Endi Vorhol i 
strategije popa (1997/2012) i Emir Kusturica: Kult margine (2001/2006). Autor 
je dugometražnih dokumentarnih filmova Bloody Foreigners (2000) i Balkanski 
dnevnik: Bugarska (2010). Radovi su mu dosad prevedeni na deset jezika. 
Tai je njegov prvi roman. 
 
 
 
2. Džulijan Barns: NIVOI ŽIVOTA / Beograd: Geopoetika, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3094
 
„Nekada je seljak gledao u nebo, gde je živeo Bog, plašeći se grmljavine, grada 
i božjeg gneva, nadajući se suncu, dugi i božjem blagoslovu. Sada je moderni 
seljak pogledao u nebo i umesto toga video manje strahotan dolazak pukovnika 
Freda Barnabija, s cigarom u jednom džepu i zlatnikom u drugom; Sare Bernar i 
njene autobiografske stolice; Feliksa Turnašona u njegovoj letećoj kućici od 
pruća, koja je imala salu za užinu, toalet i fotografsko odeljenje.”   
Pustolovnog pukovnika-boema, čuvenu francusku glumicu i legendarnog 
fotografa, poznatijeg pod pseudonimom Nadar, veže neobičan hobi – letenje 
balonom. Same faktografske činjenice i urbani mitovi nude pregršt materijala za 
uzbudljivu priču o ljubavnim spletkama i dogodovštinama ovih živopisnih 
likova. Iako nam ne uskraćuje da se upravo time naslađujemo, Barns, svojstveno 
svojoj poetici, ove junake zapravo koristi da bi ispleo složeniju priču – onu o 
načinima na koje se čovek dâ vinuti u nebesa, a onda se s njih stropoštati. 
Surovim potezom iz romantičnog i razigranog devetnaestog veka spuštamo se u 
nepregledne dubine piščevog ličnog očajanja, gde nas on detaljno sprovodi kroz 
godine koje su usledile nakon smrti njegove supruge, Pat Kavane. Spajajući 
istorijsko i intimno, zamišljeno i doživljeno, povest aerofotografije i povest 
sopstvenog sećanja, knjiga Nivoi života je, suštinski, roman o ljubavi. 
 
 
O autoru: 
 
Džulijan Barns rođen je u Engleskoj, u Lesteru, 19. januara 1946. godine. 
Školovao se u Londonu od 1957. do 1964, a visoko obrazovanje iz oblasti 
savremenih jezika stekao je na koledžu Magdalen u Oksfordu. Diplomirao je 
1968, a potom je tri godine radio kao leksikograf na Oksfordskom rečniku 
engleskog jezika. Barns je 1977. počeo da radi kao kritičar i urednik književne 



rubrike u časopisima Nju stejtsmen i Nju rivju. Od 1979. do 1986. pisao je TV 
kritiku, prvo za Nju stejtsmen, a zatim za londonski Obzerver. 
Dobitnik je više prestižnih nagrada i diploma, uključujući i nagradu Somerset 
Mom (Metrolend, 1981). Dobitnik je Bukerove nagrade (Ovo liči na kraj, 2011) 
za koju je ranije tri puta bio nominovan (Floberov papagaj, 1984, Engleska, 
Engleska, 1998 i Artur&Džordž, 2005). Pored ostalih, dobio je i nagradu 
Memorijala Džefrija Fabera (Floberov papagaj, 1985); Pri medisi (Floberov 
papagaj, 1986); nagradu E. M. Forster, koju dodeljuju Američka akademija i 
Institut za umetnost i književnost (1986); Gutenbergovu nagradu (1987); 
nagradu Grincane Kavur (Italija, 1988); i Pri Femina (Troje, 1992). Barns je 
proglašen vitezom (1988), potom oficirom (1995) i komandirom francuskog 
Reda umetnosti i književnosti (2004). FVS fondacija mu je 1993. dodelila 
Šekspirovu nagradu, a 2004. osvojio je Austrijsku državnu nagradu za evropsku 
književnost. Nagradu Dejvid Koen za životno delo dobio je 2011. godine. 
Do sada su objavljena njegova dela: Metrolend (1980), Pre no što me je srela 
(1982), Floberov papagaj (1984), Zureći u sunce (1986), Istorija sveta u 10 1/2 
poglavlja (1989), Troje (1991), Bodljikavo prase (1992), Pisma iz Londona 
1990–1995 (1995), Obale Lamanša (1996), Engleska, Engleska (1998), Ljubav, 
itd. (2000), Cepidlaka u kuhinji (2003), Sto od limunovog drveta (2004), Artur 
& Džordž (2005), Nije to ništa strašno (2008), Puls (2011), Ovo liči na kraj 
(2011), Nivoi života (2013). Dela su mu prevedena na više od trideset jezika. 
Živi u Londonu. 
 
 
 
3. Laš Fr. H. Svensen: FILOZOFIJA SLOBODE / Beograd: Geopoetika, 
2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3021 
 
Sloboda je fenomen koji sadrži mnoge dimenzije, od ontoloških ili metafizičkih 
do političkih i ličnih. Jedna od polaznih ideja ove knjige jeste da naše poteškoće 
s razumevanjem slobode delimično proističu iz mešanja različitih pojmova o 
slobodi. Upravo je zbog toga bilo neophodno napisati opsežnu knjigu u kojoj 
ćemo pokušati da razumemo kako su različiti pojmovi slobode povezani i po 
čemu se razlikuju... 
„Ovo nije iscrpna studija slobode. Tako nešto je nemoguće napisati. Neću 
pružiti potpun pregled teorija slobode pojedinih filozofa, već ću namesto toga 
koristiti delove različitih teorija kako bih sačinio nešto svoje... Ambicija mi je 
bila da napišem što je moguće koherentniji prikaz osnovnih ontoloških i 
antropoloških pitanja, od politike, pa sve do domena lične slobode... 
Filozofija slobode je donekle nedostupnija od većine mojih prošlih knjiga, osim 
toga i znatno obimnija. Delovi knjige su takođe pisani u više analitičkom stilu 
od mojih ranijih knjiga koje su često bile više ’kontinentalne’ po formi... Više 
mesta ću posvetiti političkim nego metafizičkim aspektima slobode, iz prostog 
razloga što imaju veći značaj za naš život...” 
Ova knjiga je odbrana slobode, odbrana od onih koji tvrde da sloboda ne može 
imati mesto u našoj naučnoj slici sveta, i od onih koji su u politici i suviše 
spremni da je žrtvuju iz obzira prema takozvanim višim ciljevima.   



O autoru: 
 
Laš Fr. H. Svensen (1970), profesor filozofije na Univerzitetu u Bergenu i 
projekt menadžer u istraživačkoj organizaciji Civita, objavio je niz knjiga koje 
su prevedene na dvadeset četiri jezika. Najpoznatije su Filozofija dosade (1999), 
bestseler preveden na petnaest jezika, Umetnost (2000), Filozofija zla (2001), 
Čovek, moral i geni – kritika biologizma (2001), Šta je filozofija (2003), Istinito, 
dobro i lepo – uvod u filozofiju (2004, u koautorstvu sa Simom Seteleom), 
Filozofija mode (2004), Filozofija straha (2007), Filozofija rada (2008).  
Objavljene knjige Laša Svensena u izdanju Geopoetike: Filozofija dosade 2004, 
Filozofija mode 2005, Filozofija zla 2006, Filozofija straha 2008, Filozofija rada 
2012. 
 
 
 
4. Orhan Pamuk: TIHA KUĆA / Beograd: Geopoetika, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=3077  
 
Tiha kuća istovremeno je i vesela i zastrašujuća; i ovo rano delo velikog pisca 
pulsira posebnom snagom nudeći čarobnu zrelost koju će Pamuk zdušno 
posvedočiti svojom budućom karijerom. 
„Inspirativna i strastvena knjiga... Mikrokosmos zemlje koja tone ka vojnom 
puču... Pamuk ima laskavo poverenje u inteligenciju svog čitaoca. Stranicama 
knjige provlače se ideje o istoriji, religiji, klasnom sećanju i politici. Ali ona ne 
pretenduje da bude poučna, jer čitalac shvata da su sve to odrazi unutrašnjeg 
života: uverljivi sastojci duše. Radost je biti prebačen na tursku obalu i sresti tu 
čudnu porodicu i njihove susede, koji svi izgleda da žive na više mesta u isto 
vreme: u sadašnjosti i prošlosti, u istoriji, u svakodnevnoj stvarnosti i 
istovremeno u bezgraničnim i ograničenim svetovima sopstvenih umova.” 
 

New York Times Book Review 
 
„Tiha kuća je jedna vrsta književne vremenske mašine koja nam daje na uvid 
letimičan pogled na autora i njegovu zemlju na presudnoj prekretnici... roman 
briljantno hvata nered, nostalgiju i nadu društva koje se bori s nasiljem i 
sopstvenim definisanjem.” 
 

San Francisco Chronicle 
 
„Napeta porodična saga... očaravajuća i nezaboravna... Tiha kuća je veoma 
čitljiv roman i istovremeno bespoštedni portret turske intelektualne klase.” 
 

The Independent (UK) 
 
Orhan Pamuk je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2006. godine. 
Roman Zovem se Crveno dobio je 2003. nagradu IMPAC Dablin. 
Pamukove knjige prevedene su na više od šezdeset jezika. 



Ovo izdanje Tihe kuće prevedeno je na osnovu autorovog revidiranog turskog 
izdanja iz 2012. godine. 
 
 
O autoru: 
 
Orhan Pamuk je rođen u Istanbulu 1952. godine. Odrastao je u istanbulskoj 
četvrti Nišantaš, u porodici nalik onima kakve opisuje u svojim 
romanima Dževdet-beg i njegovi sinovi i Crna knjiga. Po završenoj gimnaziji 
studirao je arhitekturu, ali se potom opredelio za novinarstvo. Napustio je 
studije na Tehničkom fakultetu, upisao se na Institut za novinarstvo 
Istanbulskog univerziteta i diplomirao 1976. godine. Pamuk, koji za sebe kaže 
da je u detinjstvu i mladosti maštao o tome da postane slikar, aktivno se 
posvetio pisanju 1974. godine. Izdavačka kuća Milijet dodelila mu je 1979. 
godine nagradu za rukopis prvog romana Dževdet-beg i njegovi sinovi, koji je 
objavljen 1982, a godinu dana kasnije dobio je prestižnu nagradu koja nosi ime 
slavnog turskog pisca Orhana Kemala. Iste godine, 1983, iz štampe izlazi Tiha 
kuća, njegov drugi roman, koji opisuje tri generacije jedne istanbulske trgovačke 
porodice. Godine 1984. ovaj je roman, preveden na francuski, dobio nagradu 
Madarali, a 1991. i Nagradu za evropsko otkriće (Prix de la decouverte 
europeenne). Istorijski roman Bela tvrđava (1985), u kojem je opisana veza 
između mletačkog roba i njegovog turskog gospodara, proširio je popularnost i 
slavu Orhana Pamuka i izvan granica Turske. Ova knjiga, čiji je prevod na 
engleski Njujork tajms pozdravio rečima: „Nova zvezda ukazala se na Istoku”, 
prevedena je na sve velike zapadne jezike. Njegov četvrti roman, Crna 
knjiga (1990), zahvaljujući svojoj složenosti, bogatstvu i punoći izraza, smatra 
se jednim od najkontroverznijih, ali i najpopularnijih romana savremene turske 
književnosti. Na osnovu ove knjige Pamuk je napisao scenario za film Tajno 
lice, koji je režirao čuveni turski reditelj Omer Kavur. Taj scenario objavljen je 
kao knjiga 1992. godine. Roman Novi život je za kratko vreme po objavljivanju 
(1994) postao jedan od najčitanijih savremenih turskih romana. Na izrazito 
veliko interesovanje, kako u Turskoj tako i u inostranstvu, naišao je njegov 
istorijski roman o životu i umetnosti osmanskih majstora minijature u kasnom 
šesnaestom veku, Zovem se crveno (1998), koji je 2003. godine dobio 
International IMPAC Dublin Literary Award i Prix Médicis étranger 2005. 
godine. 
Godine 1998. Pamuk je, praveći izbor iz napisa u svojim beleškama koje je 
vodio od rane mladosti, pod naslovom Druge boje: izabrani spisi i jedna 
pripovetka, zajedno sa do tada neobjavljenom dugom pripovetkom Gledanje 
kroz prozor, objavio svoje odabrane tekstove, eseje, novinske članke, kritike, 
reportaže i putopise. Godine 2002. objavio je roman Sneg, a 2003. knjigu 
tekstova posvećenu rodnom gradu − Istanbul: uspomene i grad. Dobitnik je 
Nagrade za mir knjižara Nemačke (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) 
za 2005. godinu. Godine 2006. dodeljena mu je Nobelova nagrada za 
književnost. Iste godine odlikovan je francuskim Ordenom viteza reda umetnosti 
i književnosti, a Univerzitet u Vašingtonu dodelio mu je medalju (Distinguished 
Humanist Medal), koja se bijenalno dodeljuje naučnicima i umetnicima za 
vrhunska dela i hrabrost. 



Orhan Pamuk je počasni član Američke akademije umetnosti i književnosti, kao 
i Kineske akademije društvenih nauka. Godine 2010. uručena mu je nagrada 
„Norman Majler” za životno delo (2010 Norman Mailer Lifetime Achievement 
Award). 
Knjige Orhana Pamuka prevedene su na više od četrdeset svetskih jezika i 
prodate u tiražu od više miliona primeraka. 
  
Do sada objavljena dela Orhana Pamuka u izdanju Geopoetike: 
 
1. Bela tvrđava, 2002. 
2. Novi život, 2004. 
3. Zovem se Crveno, 2006. 
4. Istanbul, 2006. 
5. Dževdet-beg i njegovi sinovi, 2007. 
6. Sneg, 2007. 
7. Crna knjiga, 2008. 
8. Muzej nevinosti, 2008. 
 
 
 
5. Per Petešun: ODBIJAM / Beograd: Geopoetika, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2969 
 
U ovom romanu, snažnom i silnom kao i njegova prethodna dva Idemo da 
krademo konje i Kleta reko vremena, Per Petešun opisuje fragmente života 
nekoliko stanovnika jednog zabačenog norveškog mesta, pre svega dva dečaka, 
nerazdvojna, najbolja druga i sestre jednog od njih, od detinjstva do zrelog doba. 
„Kada su bili mali, Tomi i Jim su mislili da je imati dvoje roditelja nekakva 
vanredna pojava, bar kada to potraje duže vreme, ali kasnije su shvatili da je 
tako kod većine ostalih i to trajno. Jim je i dalje imao samo onog jednog 
roditelja, a Tomi nijednog.”  
Petešun pronalazi najbolnije tačke, ono neuhvatljivo, vrhunskim umećem 
održavajući nit pripovesti, uprkos naglim i iznenadnim smenama pripovedača, 
mesta i vremena. Nesvakidašnja je veština ovog pisca da piše o stvarima tako 
jednostavnim, a najtežim za opisivanje, o snazi i krhkosti veza između roditelja i 
dece, brata i sestre, dva prijatelja. 
Mračna, potresna, nadahnuta priča o izdaji i odanosti, napuštanju i privrženosti, 
nasilništvu i otporu nasilju, sva je u obrisima i nagoveštajima, a opet tako 
snažna i duboka da čitaoca ostavlja bukvalno bez daha.  
I kao što likovi odbijaju da budu ono što bi trebalo da su – Otac, Majka, Brat, 
Prijatelj – u punom značenju tih reči, tako i pisac odbija da nam ponudi dovršen, 
spakovan, dorečen tekst, ostavljajući nas u pretkatarzičnom stanju podrhtavanja 
nad njegovim jednostavnim, do perfekcije izbrušenim stilom, kojim otvara rane 
i poziva na preispitivanje snage i trajnosti svake veze koju smo izgradili u 
svojim životima.  
Petešun se mora čitati… Ne odbijajte to nikad! 
 
 



 
 
O autoru: 
 
Per Petešun rođen je 1952. u Oslu. Bibliotekar po obrazovanju, a sada 
profesionalni pisac, napisao je šest romana i zbirku refleksivnih i književnih 
eseja Månen over porten (Mesec nad kapijom). Roman Til Sibir (U Sibir) doneo 
je Petešunu nominacijе za književnu nagradu Nordijskog saveta (Nordisk Råds 
litteraturpris) i za međunarodnu Impak Dablin nagradu za književnost. Roman I 
kjølvannet (Odmah potom) dobitnik je nagrade Brage (Brageprisen) i 
nominovan je za nagradu britanskog lista Indipendent (Independent Foreign 
Fiction Prize). Svetski proboj napravio je romanom Idemo da krademo konje 
(Geopoetika, 2008) za koji je dobio Nagradu norveških knjižara 
(Bokhandlerprisen), Nagradu norveških književnih kritičara (Kritikerprisen), 
nagradu britanskog lista Indipendent za najbolju knjigu strane proze, kao i 
Impak Dablin nagradu za književnost i to u konkurenciji sa imenima poput 
nobelovca Kucija, Kormaka Makartija, Salmana Ruždija i Džonatana Safrana 
Foera. Njujorški Tajms je taj roman uvrstio među pet najboljih knjiga u 2007, a 
američki časopisi Tajm magazin i Entertejnment vikli uvrstili su ga među prvih 
deset u istoj godini. Roman Kleta reko vremena izašao je 2008. On je Peru 
Petešunu doneo nagradu Brage, Nagradu norveških književnih kritičara i 
književnu nagradu Nordijskog saveta. 
Petešun je bio počasni književnik Bergenskog međunarodnog festivala 
(Festspilldikter) u 2009. Njegove knjige prevedene su na 45 jezika. 
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