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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   
Републике Србије – шефа Мисије Републике Србије при НАТО у Бриселу, 
Миомира Удовичког, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2014 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Швајцарској Конфедерацији, др Снежане Јанковић, 
Службени гласник Републике Србије бр. 62/2014 
 
Указ о додели одликовања, Ордена српске заставе другог степена, за  заслуге 
у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа 
између Републике Србије и Народне Републике Кине, Џанга Вансјуеа, 
Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2014 
 
Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији, 
Службени гласник Републике Србије бр. 66/2014 
 
Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности 
„ПОВЕРЉИВО” и „ИНТЕРНО” у Министарству одбране, Службени гласник 
Републике Србије бр. 66/2014 
 
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 
Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 57/2014 
 
Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 
Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 57/2014 
 
Одлука о престанку функције саветника председника Републике, Марка 
Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Одлука о именовању саветника председника Републике, Ивана Мркића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Регионалног развојног савета за 
регион Јужне и Источне Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 
57/2014 



 
Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана 
Високог савета судства из реда адвоката, Службени гласник Републике 
Србије бр. 57/2014 
 
Одлука о именовању чланова Етичког одбора Државног већа тужилаца, 
Службени гласник Републике Србије бр. 58/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 
Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 60/2014 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да нису у 
сагласности са Уставом одређене одредбе Статута Аутономне Покрајине 
Војводине (Службени лист АПВ бр. 17/2009), Службени гласник Републике 
Србије бр. 61/2014  
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да Покрајинска 
скупштинска одлука о Војвођанској академији наука и уметности (Службени 
лист АПВ бр. 15/2003), није у сагласности са Уставом и законом, Службени 
гласник Републике Србије бр. 61/2014 
 
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага 
одбране у мултинационалним операцијама у 2014. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2014 
 
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним 
операцијама у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2014 
 
Одлука о именовању одговорних лица и одређивању тела у систему 
управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 
2007–2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2014  
 
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије Републике Србије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 63/2014 
 
Одлука о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног 
акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених 
нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010–2015), Службени 
гласник Републике Србије бр. 64/2014 
 
Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 
Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 64/2014 
 



Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе 
чланова 13, 14. и 15. Закона о безбедносно-информативној агенцији 
(Службени гласник РС, бр. 42/2002), нису у сагласности са Уставом, 
Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014  
 
Правилник о измени Правилника о привременом броју јавнобележничких 
места и службеним седиштима јавних бележника и јавнобележничким 
местима за која ће се расписати конкурс за првих 100 јавних бележника, 
Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Правилник о критеријуму и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинском поступку и 
дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, 
Службени гласник Републике Србије бр. 58/2014 
 
Правилник о одређивању броја извршитеља, Службени гласник Републике 
Србије бр. 61/2014 
 
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора за 
неговање традиција ослободилачких ратова Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 57/2014 
 
Решење о разрешењу и именовању члана и заменика чланова Комисије за 
спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. 
године, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Решење о постављењу директора Канцеларије за помоћ и обнову 
поплављених подручја, Марка Благојевића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 57/2014 
 
Решење о брисању политичке странке Реформисти Санџака – Reformisti 
Sandžaka, са седиштем у Новом Пазару, из Регистра политичких странака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 60/2014 
 
Решење о разрешењу председника Преговарачке групе за остала питања 
Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској 
унији, Александра Вулина, и именовању председника Преговарачке групе за 
остала питања Координационог тела за процес приступања Републике Србије 
Европској унији, Марка Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 
63/2014 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Кнежевини 
Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Цириху, 



Швајцарска Конфедерација, Вере Вукићевић, Службени гласник Републике 
Србије бр. 66/2014 
 
Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Кнежевини 
Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Цириху, 
Швајцарска Конфедерација, Зорана Јеремића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 66/2014 
 
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за 
заштиту равноправности за 2013. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 60/2014 
 
Закључци поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника 
грађана за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2014 
 
Закључци поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о 
личности за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2014 
 
Закључци поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против 
корупције за 2013. годину, са Извештајем о спровођењу Националне 
стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. 
до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, Службени гласник 
Републике Србије бр. 60/2014 
 
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске 
институције за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
60/2014 
 
Етички кодекс чланова Државног већа тужилаца, Службени гласник 
Републике Србије бр. 60/2014 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2014 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце 
дипломатских и службених пасоша, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 5/2014 
 



Закон о потврђивању Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између 
Републике Србије и Европске полицијске канцеларије, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2014 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о 
узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим 
земљама, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
5/2014 
 
Закон о потврђивању Амандмана на члан 20. став 1. Конвенције о 
елиминисању свих облика дискриминације жена, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2014 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Кипар за спровођење Споразума између 
Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито 
бораве, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
5/2014 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у борби против 
организованог криминала, међународне илегалне трговине дрогама и 
међународног тероризма између Владе Републике Србије и Савета министара 
Републике Албаније, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 6/2014 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о изменама Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2014 
 
Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 23/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара 
Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 24/2014 
 



Одлука о изменама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 24/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Београда, 
Службени лист града Београда бр. 44/2014 
 
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда, 
Службени лист града Београда бр. 44/2014 
 
Одлука о изменама Одлуке о Градској управи града Београда, Службени лист 
града Београда бр. 44/2014 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Службени 
гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Закон о заштити потрошача, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2014 
 
Закон о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 62/2014 
 
Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама, Службени 
гласник Републике Србије бр. 62/2014 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „75 година бициклистичке 
трке кроз Србију”, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Уредба о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама, Службени гласник Републике Србије бр. 
58/2014 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре 
Царинске тарифе за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
64/2014  
 



Уредба о изменама Уредбе о условима и начину привлачења директних 
инвестиција, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014  
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке 
реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке 
јачању регионалне конкурентности у 2014. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 65/2014 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма унапређења 
институционалне инфраструктуре – стандардизовани сет услуга 
акредитованих регионалних развојних агенција у 2014. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
Уредба о измени Уредбе о начину и условима одређивања уједначених цена 
приступа дистрибутивном систему и условима отварања тржишта електричне 
енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о подстицању запошљавања, Службени 
гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројекта 
Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике 
Србије за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне 
таксе код дипломатско-конзуларних представништва Републике Србије и о 
висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Одлука о образовању Тима за јединствено спровођење активности сузбијања 
комараца, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене уређења дела 
приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат 
„Београд на води”, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2014 
 
Одлука о образовању Радне групе за припрему предлога полазних основа за 
консолидацију пословања и проналажење стратешког партнера „ХИП –
Петрохемија” АД Панчево – у реструктурирању, Службени гласник 
Републике Србије бр. 61/2014  
 



Одлука о образовању Тела за координацију безбедности саобраћаја на 
путевима, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2014 
 
Одлука о измени Одлуке о избору правних лица за послове из Програма мера 
здравствене заштите животиња за период 2014–2016. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 62/2014  
 
Одлука о изменама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка 
Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике 
Србије бр. 62/2014  
 
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 
посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља 
реке Саве за пројекат „Београд на води” на животну средину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 63/2014  
 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу 
за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору, Службени 
гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
Одлука о начину, поступку и роковима вођења књиговодствених евиденција, 
спровођења раздвајања рачуна по делатностима и доставе података и 
документације за потребе регулације, Службени гласник Републике Србије 
бр. 65/2014 
 
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Београд на 
води”, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2014 
 
Исправка Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку 
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, 
Службени гласник Републике Србије бр. 60/2014 
 
Правилник о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску 
производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Правилник о изменама и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу 
захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, Службени гласник 
Републике Србије бр. 57/2014 
 
Правилник о измени Правилника о условима за добробит животиња у 
погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се 
држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину 
држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и 
садржини и начину вођења евиденције о животињама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 57/2014 



 
Правилник о изменама Правилника о фитосанитарној контроли биља, 
биљних производа и прописаних објеката у међународном промету, 
Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Правилник о утврђењу Годишњег програма пострегистрационе контроле 
средстава за заштиту биља за 2014. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 58/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о садржини и обрасцу захтева за 
издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних 
услова, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења 
и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, 
Службени гласник Републике Србије бр. 58/2014 
 
Правилник о утврђивању Листе српских стандарда из области опште 
безбедности производа, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2014 
 
Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације – 
обвезнике пореза на добит правних лица, Службени гласник Републике 
Србије бр. 60/2014 
 
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. 60/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за 
некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за 
увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за 
те пошиљке, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и начину вођења 
Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава 
за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за 
заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за унапређење 
стручног знања и усавршавање људских капацитета, Службени гласник 
Републике Србије бр. 63/2014  
 
Правилник о катастарском класирању и бонитирању земљишта, Службени 
гласник Републике Србије бр. 63/2014  



 
Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за 
царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 64/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Службени 
гласник Републике Србије бр. 64/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна, 
Службени гласник Републике Србије бр. 64/2014 
  
Правилник о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске 
имовине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
Правилник о измени Правилника о условима које мора испуњавати насељено 
место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и 
вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане услове, Службени 
гласник Републике Србије бр. 65/2014 
  
Правилник о начину обављања саветодавних послова у пољопривреди, 
Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
Правилник о аерометрима, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2014 
 
Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматицима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 66/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о поступку остваривања права на 
повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ, 
Службени гласник Републике Србије бр. 66/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве 
за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из 
евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ, Службени гласник 
Републике Србије бр. 66/2014 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез 
по одбитку, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2014 
 
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о условима за 
некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за 
увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за 
те пошиљке, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014 



 
Исправка Правилника 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. 66/2014 
 
Опште обавезујуће упутство о изменама Општег обавезујућег упутства о 
понашању емитера (Кодекс понашања емитера), Службени гласник 
Републике Србије бр. 60/2014 
 
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. 
јуна 2013. године,  Службени гласник Републике Србије бр. 64/2014  
 
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јула до 31. 
децембра 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2014  
 
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2013. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2014  
 
Закључак поводом разматрања Извештаја о пословању Централног регистра, 
депоа и клиринга хартија од вредности за 2013. годину, са Финансијским 
извештајем Централног регистра за 2013. годину и Извештајем независног 
ревизора IEF д.о.о. Београд, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2014  
 
Програм Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са 
поплављених подручја за 2014. годину, Службени гласник Републике Србије 
бр. 63/2014  
  
Списак српских стандарда из области лифтова, Службени гласник Републике 
Србије бр. 59/2014 
 
Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме, Службени 
гласник Републике Србије бр. 59/2014 
 
Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности, 
Службени гласник Републике Србије бр. 59/2014 
 
Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за 
употребу у оквиру одређених граница напона, Службени гласник Републике 
Србије бр. 59/2014 
 
Списак српских стандарда из области машина, Службени гласник Републике 
Србије бр. 59/2014 
 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као 
зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као 
зајмодавца са зајмом у износу од 1.000.000.000 америчких долара,  Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 5/2014 
 
Закон о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и 
Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање 
– I фаза, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
5/2014 
 
Закон о потврђивању Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња 
предузећа и друге приоритете III/А” између Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке и Народне банке Србије, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 5/2014 
 
Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и 
Европске инвестиционе банке „Рехабилитација и безбедност путева”, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2014 
 
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева  и 
унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 6/2014 
 
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева  и 
унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске 
банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 6/2014 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају 
између Владе Србије и Владе Аустралије, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 5/2014 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2014. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
бр. 24/2014 
 
Одлука о поништавању Одлуке о престанку важења Одлуке о престанку 
важења Одлуке о оснивању Агенције за равномерни регионални развој 



Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 24/2014 
 
Одлука о укидању Агенције за равномерни регионални развој Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
24/2014 
  
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће, Службени лист 
града Београда бр. 44/2014 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању гробаља и сахрањивању, 
Службени лист града Београда бр. 44/2014 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, 
зелених и рекреационих површина, Службени лист града Београда бр. 
44/2014 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о оглашавању на територији града 
Београда, Службени лист града Београда бр. 44/2014 
 
Одлука о изради Плана детаљне регулације Трга Славија, градске општине 
Врачар и Савски венац, Службени лист града Београда бр. 44/2014 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка, Службени лист града 
Београда бр. 44/2014 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о накнадама и другим примањима 
одборника у Скупштини града Београда, Службени лист града Београда бр. 
44/2014 
 
Решење о проглашењу заштићеног подручја „Лесни профил Капела у 
Батајници”, Службени лист града Београда бр. 44/2014 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 



 
Уредба о измени Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 
Службени гласник Републике Србије бр. 66/2014 
 
Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова 
полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на 
раду и послова одговорног лица, Службени гласник Републике Србије бр. 
57/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о условима и висини трошкова за 
издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на 
раду, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2014 
 
Правилник о измени Правилника о Листи лекова који се прописују и издају 
на терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 61/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о имунизацији и начину заштите 
лековима, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о начину издавања, садржини и изгледу 
легитимације инспектора за вршење надзора над спровођењем Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, 
Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
Правилник о изменама Правилника о просторним и техничким условима за 
рад агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, 
програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању, 
Службени гласник Републике Србије бр. 65/2014 
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије 
и Краљевине Белгије о социјалној сигурности, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 6/2014 
 
 
Службени лист града Београда  
 
Решење о распореду радног времена у Градској управи града Београда, 
Градском већу града Београда, Градском јавном правобранилаштву, 
Заштитнику грађана, Служби за буџетску инспекцију и Служби за интерну 
ревизију града Београда, Службени лист града Београда бр. 42/2014 



Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за 
пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и 
ученику, Службени лист града Београда бр. 42/2014 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2014  
 
Решење о додели националног спортског признања спортисти Бранку 
Пековићу за освојену сребрну медаљу на Светском првенству у олимпијском 
спорту – ватерполо, одржаном у Фукуоки, у Јапану, 2001. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 64/2014  
 
Решење о додели националног спортског признања спортисти Драгану 
Зорићу за освојену златну медаљу на Светском првенству у олимпијском 
спорту – кајак, одржаном у Сегедину, у Мађарској, 2006. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 64/2014  
 
 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области културе, образовања 
и науке, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
6/2014 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
основних струковних, академских и интегрисаних студија који се 
финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у 
саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2014/2015. години, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2014 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и 
докторских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 
2014/2015. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
21/2014 



Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
основних струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине у високим школама струковних студија чији је оснивач 
Аутономна Покрајина Војводина у школској 2014/2015. години, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2014 
 
Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се 
финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у 
саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2014/2015. години, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2014 
 
Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2014/2015. годину, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2014 
 
Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2014/2015. годину, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2014 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за мај 2014. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2014 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 
по запосленом исплаћеним у мају 2014. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 65/2014 
 
Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене 
у периоду јануар–мај 2014. године, Службени гласник Републике Србије бр. 
65/2014 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ раста потрошачких цена у априлу 2014. године, Службени лист 
града Београда бр. 43/2014 
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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 

+  

 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 











 



 
 

4 
 
 
 
 
 
 

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 средњим школама у Краљевини Србији, 1900. год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. УПОРЕДНА ИСТОРИЈА ЕВРОПСКИХ 

НАРОДА 
Шарл Сењобос 
Београд: Дерета, 2013. 

+ 

 
         
 

    
2. КАЛЕМЕГДАНСКЕ СЕНКЕ: ПОРТРЕТ 

БЕОГРАДСКОГ ЧОВЕКА 
Симо Ћирковић 
Београд: Дерета, 2013. 

 
+ 

 

    
3. КАЛИПОЉЕ 

Слободан Ћировић 
Београд: Српска књижевна задруга, 2013. 

+ 
 
 
                 

    
4. БЕЗНАДЕЖНИ 

Колин Хувер 
Београд: Дерета, 2013. 

 
+ 
 

 

    
5. СРПСКИ МАНАСТИРИ: ОД 

ХИЛАНДАРА ДО ЛИБЕРТВИЛА 
Слободан Милеуснић 
Београд: Српска књижевна задруга, 2004. 

+ 

 

    
6. ДОПИСИВАЊЕ СА БОГОМ 

Стеван Пешић 
Београд: Дерета; Нови Сад: Градска 
библиотека, 2013. 

+ 

 

    
7. ГДЕ СТЕ БИЛИ КАДА ЈЕ ПАДАО МРАК 

Марио Леви 
Београд: Дерета, 2013. 

+ 
 

    
8. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
Верослав Ранчић 
Београд: Дерета, 2013. 

+ 
 

    
9. КАМЧАТКА 

Марсело Фигерас 
Београд: Дерета, 2012. 

+ 
 

    
10. КОЗЈЕ УШИ 

Владислава Војновић 
Београд: Дерета, 2013. 

+ 
 

    
11. НА ИВИЦИ ПОНОРА 

Џ. Е. Редмерски 
Београд: Дерета, 2013. 

+ 
 

    
 



 
Смештај у библиотекама  

Немањина 22-26 А. венац 1 
 

    

12. НА УШЋУ ДВЕЈУ РЕКА ИСПОД 
АВАЛЕ 
Радивоје Бојичић 
Београд: Дерета, 2012. 

 
+ 

 

    

13. ОРЛОВ ДАР 
Карлос Кастанеда 
Београд: Дерета, 2013.                       

 
+ 
 

 

    

14. ДИВЉЕ ГОДИНЕ: ТОМ WAITS – 
МУЗИКА И МИТ 
Џеј С. Џејкобс 
Београд: Дерета, 2013. 

 
+ 

 

    

15. ПАРЕРГА И ПАРАЛИПОМЕНА 
Артур Шопенхауер 
Београд: Дерета, 2013. 

+ 

 

    

16. ПРИПОВЕДАЧ 
Џоди Пико 
Београд: Дерета, 2013. 

+ 
 

    

17. РОГОВИ 
Џо Хил 
Београд: Дерета, 2013. 

+ 
 

    

18. ТАЈНА СМАРАГДНЕ ПЛОЧЕ 
Карл Монтеро 
Београд: Дерета, 2013. 

+ 
 

    

19. ТАЈНЕ ИСТОРИЈЕ И ВЕЛИКЕ ЕНИГМЕ 
Филип Делорм 
Београд: Дерета, 2012. 

+ 
 

    

20. ТРОПСКИ БАРОК 
Жозе Едуардо Агвалуза 
Београд: Дерета, 2013. 

+ 
 

    

21. ТУЂИНА, ВЕЧНА СУДБИНА 
Дијана Димитровска, Милена Марковић 
Београд: Дерета, 2013 

+ 
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Немањина 22-26 А. венац 1 

 
    

22. ВИЗАНТИЈСКИ СУЛТАН 
Селџук Алтун 
Београд: Дерета, 2013. 

 
+ 

 

    

23. СЕНТИМЕНТАЛНИ ПРТЉАГ МОМЕ 
КАПОРА: ИНТЕРВЈУИ 
Момо Капор 
Београд: Српска књижевна задруга: 
Задужбина Момчила Моме Капора, 2013.     

 
+ 
 

 

    

24. ВЕПРОВО СРЦЕ 
Драго Кекановић 
Београд: Српска књижевна задруга: Инвеј; 
Врбас: Витал, 2013. 

 
+ 

 

    

25. ЖИВОТ И ОНО ДРУГО 
Лепосава Исаковић 
Београд: Српска књижевна задруга, 2012. 

+ 

 

    

26. БЕОГРАДСКА 
Ивана Поповић 
Београд: Српска књижевна задруга, 2010. 

+ 
 

    

27. БЕСОВСКИ ВРТЛОЗИ 
Миодраг Павловић  
Београд: Српск књижевна задруга, 2006. 

+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  МАЈ – ЈУН 2014. ГОДИНЕ 
 

  
1. А ПЛАНИНЕ ОДЈЕКНУШЕ 

Халед Хосеини 
Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

   
2. АЛЕКСАНДРИЈСКИ КВАРТЕТ 

Лоренс Дарел 
Београд: Издавачко предузеће Просвета, 1997. 

+ 

   
3. ЦРВЕНО ПОПУТ НЕВЕСТЕ 

Анилда Ибрахими 
Београд: Ренде, 2013. 

+ 

   
4. БЛУДНИ СИН 

Чарлс Буковски 
Београд: ЛОМ, 2012. 

+ 

   
5. БРОДОЛОМ 

Шарлот Роуган 
Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

   
6. ДАВНИ САТИ 

Кејт Мортон 
Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

   
7. ДОДИР МУЗИКЕ 

Дафни Калотај 
Београд: Лагуна, 2013. 

 
+ 

   
8. КРИВАЦ 

Лиза Балантајн 
Београд: Вулкан издаваштво, 2013. 

+ 

   
9. КРОС 

Џејмс Патерсон 
Београд: Лагуна, 2009. 

+ 

   
10.  ТАЛАС ВРЕЛИНЕ 

Меги О’ Фарел 
Београд: Лагуна, 2013. 

+ 

  
 
 

 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
 
1. Velja Pavlović: NIVO 23: I i II / Beograd: Draslar Partner, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.korisnaknjiga.com/nivo-23-i-i-ii-naslov-28682 
 
Povodom 20 godina kultne emisije Studija B „Nivo 23”, objavljena je knjiga koja 
sadrži razgovore iz emisije 90-ih godina. U prvoj knjizi je trinaest, a u drugoj deset 
razgovora, vođenih u popularnoj emisiji „Studija B” – „Nivo 23”, od 1992. do 
1994. 
 
Sagovornici Velje Pavlovića su: Vladeta Jerotić, Raša Livada, Dragan Nikolić, 
Milan St. Protić, Cile Marinković, Predrag Ejdus, Nikola Milošević, Svetislav 
Basara, Dragoslav Mihailović, Irfan Mensur, Nebojša Đukelić, Peca Popović, 
Ljuba Tadić (prvi tom), Mirjana Bobić-Mojsilović, Aleksandar Petrov, Nikita 
Milivojević, Goran Petrović, Stjepko Gut, Peđa Ristić, Radovan Vučković, 
Vladimir Arsenijević, vladika Lavrentije i Radomir Milošević Čeda (drugi tom). 
 
„Čitajući razgovore koje sam uglavnom pozaboravljao, sa ličnostima koje dobro 
poznajem, bio sam iznenađen kako su za dvadest godina ostarela najviše naša lica, 
moje i gostiju u emisiji, a priče manje-više ostale iste i prilično aktuelne.”  
 
                                                                                                          Velja Pavlović 
 
Razgovori sa eminentnim gostima vođeni burnih devedesetih, predstavljaju 
izvanrednu sliku vremena, podsećajući nas i na neke druge koji više nisu među 
nama. 
 
O autoru: 
 
Maturirao u Trećoj beogradskoj gimnaziji, diplomirao žurnalistiku na FPN-u u 
Beogradu. Od 1978. stalni honorarni novinar saradnik Studija B. Od 1980. stalno 
zaposleni novinar saradnik Studija B. Od 1983. urednik kulturnog programa Radio 
Studija B. Prvi urednik TV programa Studija B, zabranjenog policijskom akcijom 
posle 45 minuta emitovanja, 28. marta 1990. Petog oktobra 2000. godine, sa 
demonstrantima nasilno upada u prostorije Studija B i objavljuje vesti o padu 
Miloševićevog režima. Do ranih jutarnjih sati sledećeg dana uređuje i vodi 
karnevalski TV program posvećen ovom istorijskom danu. Bio je redovni saradnik 
kulturne rubrike dnevnog lista Politika (1986–1987), urednik kulturnog programa 
Televizije Politika (1995–1996) i objavljivao u mnogim magazinima i časopisima: 
Ilustrovana politika, Nin, Vreme, Žica, Magazin IQ, Monitor, Rok, Politikin 
zabavnik, Probisvet, Pravoslavlje. Najpoznatije autorske emisije: radio-magazin 
Kultura na raskršću (1984), TV magazin Kulturni kalendar (1990), naučno-



popularni TV magazin Koštakako (1991), TV tok-šou „Nivo 23”, „Nivo politika”, 
putopisne TV serije „Amerikanski Srbi”, „Duhovnici”, TV portreti urbanih heroja 
„Nezaštićeni svedok”. Dobitnik je nagrade Narodnog muzeja u Beogradu (1987) i 
Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije (1991). Deo njegovog serijala 
„Duhovnici” 1994. godine objavljen je na DVD. Kao gost predavač FPN-a u 
Beogradu, više puta govorio studentima o TV intervjuu. Član je programskog 
saveta Odseka za žurnalistiku na FPN-u (od 2001). Govori engleski, služi se 
nemačkim. 
 
 
 
2. Zahar Prilepin: GREH / Beograd: Draslar Partner, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.korisnaknjiga.com/greh-naslov-28725 
 
Knjiga decenije u Rusiji! 
 
U ovoj knjizi postoje neprocenjivi vitamini, kojih je tako malo u tekućoj 
kjiževnosti: energija, hrabrost, radost, otpornost i nežnost. Obeležje velikog pisca 
nije obavezno sposobnost da stvori jak siže ili postavi veliko pitanje. Veliki pisac 
obavezno mora umeti da piše zarazno. Kako bi čitalac, kad junaci piju – hteo piće, 
kad jedu – jelo, kad vode ljubav – da hitno primeni njihov primer... Prilepinova 
knjiga pobuđuje želju da se živi – ne da se tavori, već živi punom parom. Da je još 
desetak ovakvih romana, dirnuli bi najveće lenčuge i nepismene – i Rusiji neće biti 
potrebna nikakva revolucija. 
 

Dimitrij Bikov 
 
 
 
3. Zahar Prilepin: OSMICA / Beograd: Draslar Partner, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.korisnaknjiga.com/osmica-naslov-33721 
 
Osam priča u tradiciji proze Zahara Prilepina – likovi nastavljaju stremljenja 
njegovih ranijih junaka da se, iz najplemenitijih pobuda, dočepaju pravde i istine. 
Drski i neustrašivi u toj svojoj težnji, oni po svaku cenu postižu rezultat, ali to je 
uvek drugo lice istine kojoj su težili, naličje koje nisu imali u vidu. Snaga izražene 
pobude za redom i žestina uverenosti da se to može postići voljom pojedinaca 
motivisali su režisera Alekseja Učitelja da iste 2012. godine, kad je objavljeno prvo 
izdanje ove knjige u Rusiji, snimi i dugometražni film „Osmica”, a pozorišna 
predstava reditelja Vladimira Delja „Saslušanje”, po istoimenoj priči iz ove knjige, 
rasprodata je mesecima unapred.  
 
 



 
4. Simo C. Ćirković: KALEMEGDANSKE SENKE - Portret 
beogradskog čoveka / Beograd: Dereta, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.korisnaknjiga.com/kalemegdanske-senke-naslov-
36941 
 
Najteže je upoznati sopstveni grad. Treba se izboriti sa intimnom topografijom jer 
ulice i mesta svakodnevno dobijaju nove slojeve, neke svetle i prozračne, a druge 
pak mračne i neprozirne. Treba prepoznati ličnosti na čijim leđima počivaju temelji 
jednog grada. Treba pronaći primerenu svetlost i njome obasjati događaje i lica dok 
u hladovini istorije čekaju nekog ko će ih izvući iz senke i podariti im zasluženo 
mesto. Simo C. Ćirković jedan je od tih ljudi. On pokušava da na osunčanoj 
Kalemegdanskoj terasi nikog ne zakloni tuđom senkom. Nekom je to videlo na dar, 
a nekom na sramotu. Od pesnika-vladara despota Stefana Lazarevića, preko 
Dositeja Obradovića, Jovana Avakumovića, Klebera, Apisa i ozloglašenog Dragog 
Jovanovića, pa sve do Nušića i Andrića. 
Autor oživljava stare beogradske ulice, biblioteke i škole, dvorske salone i 
zagušljive bircuze. Iz stranica ove knjige šire se mirisi dorćolskih trgovačkih kuća, 
topčiderskih drvoreda i tek istovarene robe na užurbanom savskom pristaništu, čuje 
se škripa konjskih zaprega, brektanje i zvonjava prvih električnih tramvaja i 
suptilni, jedva čujni šum ženskih haljina sa šetnice, tadašnje beogradske „štrafte”. 
Ima tu i mračnih tonova dvorskih spletki, atentata, čestih ratova i odjeka koraka 
okupatorskih čizama. Poznatih i skoro zaboravljenih ličnosti. Srušenih 
čorbadžijskih palata i novoizgrađenih mostova. Ulični panteon hulja i heroja. Ovo 
je knjiga o Beogradu. 
 
 
 
5. Artur Šopenhauer: PARERGA I PARALIPOMENA: Izbor tekstova 
/ Beograd: Dereta, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.korisnaknjiga.com/parerga-i-paralipomena-naslov-
36040 
 
Pred vama je jedno od ključnih Šopenhaurovih dela, u kojem je izneo osnovne 
postulate svoje filozofije, i koje ga je posle godina ignorisanja – kako stručne 
javnosti, tako i čitalaca – napokon proslavilo i utrlo put njegovoj velikoj 
popularnosti. Zanimljivo, čitava fama oko Šopenhauera započela je prvo u 
Engleskoj, preko uglednog prevodioca i recenzenta Džona Oksenforda, koji je u 
jednom časopisu napisao veoma pohvalnu kritiku Parerge i paralipomene, da bi ga 
nešto kasnije nazvao i „ikonoklastom nemačke filozofije” – što je zatim privuklo 
pažnju i nemačke javnosti. Tek nakon toga Šopenhauer je mogao ponovo da izda 
svoja prethodna dela, među kojima je i Svet kao volja i predstava. 



Tematski i stilski ova knjiga je uticala na mnoge filozofe, a pre svih na Paula Rea i 
Fridriha Ničea, čija će se kasnija dela u aforističkoj formi, baš kao i 
Šopenhauerova, baviti odnosom pojedinca prema samom sebi, univerzumu, državi, 
ženama. U Parergi, prvoj knjizi, autor obrađuje teme kao što su doktrina idealnog i 
stvarnog, istorija filozofije, razmišljanja o životnoj mudrosti; Paralipomena, drugi 
deo, izdeljen je na 31 kraće poglavlje. U tim poglavljima autor se bavi logikom, 
dijalektikom, estetikom... Šopenhauerova neiscrpna energija, besprekoran stil, koji 
se ogleda u jasnom i konciznom načinu izlaganja, intelektualna superiornost, 
dubina posmatranja i oštrina analitičkog diskursa, dostigli su vrhunac u ovom delu, 
čiji se najvažniji delovi po prvi put pojavljuju na srpskom jeziku. 
 
 
 
6. Aleksandar Deroko: A ONDAK JE LETIJO ЈEROPLAN NAD 
BEOGRADOM / Beograd: Dereta, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.korisnaknjiga.com/a-ondak-je-letijo-jeroplan-nad-beogradom-naslov-
32156 
 
Ime Aleksandar Deroko podrazumeva višedecenijsku osvedočenu originalnost. 
Ovaj višestruko zanimljiv i radoznao pisac i besednik, slikar i neumorni 
hodočasnik, avijatičar i arheolog, fotograf i restaurator, jedan iz stroja onih čuvenih 
1.300 kaplara i hilandarac; naposletku, akademik i družbenik pesnika i sportista bio 
je dragocena kopča koja je kroz svoje delo obuhvatila i povezala dva živopisna i 
turbulentna veka. 
Knjiga A ondak je letijo jeroplan nad Beogradom, čiji je lepršavi naslov preuzet sa 
potpisa jednog njegovog zvonko kolorisanog akvarela, zbirka je ingenioznih i 
svevremenih sećanja i autobiografskih pribeleški, memoara i antimemoara kroz 
koju je Deroko ispisao apoteozu i nezaboravne stranice o Beogradu XIX i XX 
veka, o njegovim herojima, izletištima, javnim kupatilima; o zabavi na vodi, 
uličnim prodavcima, neobičnoj modi... 
Na ovim uzbudljivim stranicama najviše prostora dato je pustolovini doživljaja, s 
gotovo erotskim detaljisanjem putovanja i svakodnevice. Tako vedar i prepun beše 
Derokov Beograd, presvučen sav u rođake i likove poznatih, takav je uveliko bio i 
njegov Pariz kojeg je neumorno konzumirao sa svojim prijateljem Rastkom 
Petrovićem. Drukčiji su već bili košmari iz Soluna, vrv Carigrada ili strašni 
nespokoj Banjice. Deroko je kroz Jeroplan protkao pozlaćene rečenice uvek u 
čulno opipljivom prostoru, slažući ih jednostavno kao što se kuća postavlja, kao 
spomenik, prosto, za svakog i zauvek...  
 
 
 
 
 



 
7. Mario Levi: GDE STE BILI KADA JE PADAO MRAK / Beograd: 
Dereta, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.korisnaknjiga.com/gde-ste-bili-kada-je-padao-mrak-naslov-42183 
 
Roman pripoveda o šestoro prijatelja koji su se početkom novog milenijuma, posle 
trideset godina razdvojenosti, napokon sreli. Mesto okupljanja je Istanbul, grad za 
koji ih veže mnogo uspomena, ali u kome je jedino ostao Isak, glavni junak ove 
priče. 
U studentskim danima, 70-ih godina prošlog veka, uprkos protivljenju svoje 
porodice, Isak je postao levičar. U međuvremenu i sâm je postao deo sistema koji 
je prezirao i protiv kojeg se borio. Nasledio je od oca porodični posao, razvio ga i 
postao veoma imućan, oženio se Jevrejkom, ženom svoje vere, i sa njom dobio 
dvoje dece. Naizgled, čini se da je ovo obična priča o čoveku koji se pokorio 
životnim okolnostima, ali Isak je uspeo da stvori žestok otpor unutar buržoaskog 
života. I dalje dovodi u pitanje vrednosti koje su mu nametnuli država i društvo. 
Često putuje da bi otkrio i upoznao nove gradove i zemlje. Poseduje bogatu 
muzičku i filmsku kolekciju koju je godinama sakupljao. Premda se čini da polako 
tone u svakodnevicu sad već pomalo staračkog života, Isaka će ozbiljno uzdrmati 
neočekivano saznanje. Moraće da preispitа ceo svoj život i odluke. 
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