
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 8 

2014.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за 
заједничке послове републичких органа већ више од двадесет година једном месечно 
објављује Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном 
информационо-документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за Индок и 
библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, могу 
приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима 
објављеним у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу на 
следећим пунктовима: 
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296, 3613-734 , 363-1620, 363-1104/лок. 1620 и 1104 
 

       2.  Андрићев венац бр. 1, 
                        библиотека, телефон: 3043-078 
 
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
 
Уредник:                Смиља Богдановић, начелник Одељења                 

(smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
 
Сарадници:           Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 

Смиљана Павков, документалиста за подршку процеса обраде 
правних   прописа 
Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података 
Гордана Михајловић, оператер припреме података  

 Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 

 
ШТАМПА: 
 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
Бeоград, Немањина 22-26 



 

 

 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа oбјављених 

у службеним  гласилима Републике Србије, 
Аутономне Покрајине Војводине и града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед садржаја нових бројева часописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. Листа најчитанијих књига 
 

 
 

 



 

 

1 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 82/2014 

 

Уредба о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног 

испита, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

 

Уредба о спровођењу мобилизације, Службени гласник Републике Србије бр. 

92/2014 

 

Јавнобележнички пословник, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2014 

 

Одлука о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених 

посланичких места у Народној скупштини, Службени гласник Републике Србије 

бр. 81/2014 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду Националне стратегије за младе на 

период од 2015. до 2025. године и акционог плана за њено спровођење, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2014 

 

Одлука о избору министра финансија, др Душана Вујовића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2014 

 

Одлука Владе Републике Србије којом се овлашћује Душан Вујовић, министар 

финансија, да врши овлашћења министра привреде, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2014 

 

Одлука о оснивању Координационог тела за примену Акционог плана за 

спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици 

Србији за период од 2013. до 2018. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 84/2014 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2014 

 

Одлука о расписивању избора за чланове националних савета националних 

мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2014 

 

Oдлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за чланове  

националних савета националних мањина, Службени гласник Републике Србије 

бр. 91/2014 



Одлука о обрасцима за спровођење изборних радњи у поступку непосредних 

избора за чланове националних савета националних мањина, Службени гласник 

Републике Србије бр. 91/2014 

 

Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада 

судија и председника судова, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о униформи и ознакама цивилне 

заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне 

заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о личној карти, Службени 

гласник Републике Србије бр. 85/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавнобележничкој канцеларији 

и радном времену јавног бележника, Службени гласник Републике Србије бр. 

87/2014 

 

Исправка Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне 

мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2014 

 

Упутство о спровођењу непосредних избора за чланове националних савета 

националних мањина, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2014 

 

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења непосредних 

избора за чланове националних савета националних мањина, Службени гласник 

Републике Србије бр. 89/2014 

 

Решење Министарства за државну управу и локалну самоуправу о упису у 

Регистар политичких странака Нове демократске странке, са седиштем у 

Београду, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2014 

 

Решење о постављењу заменика шефа Кабинета потпредседника Владе, Винке 

Милановић, Службени гласник Републике Србије бр. 91/2014 

 

Решења о почетку обављања јавнобележничке делатности именованих јавних 

бележника, Службени гласник Републике Србије бр. 92/2014 

 

Закључак Владе Републике Србије којим се мења тачка 5. Закључка Владе којим 

се усмерава и усклађује рад органа државне управе у поступку израде 

преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије 

Европској унији, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

 



Закључак Владе Републике Србије о усвајању Акционог плана за спровођење 

Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 

2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2014 

 

Закључак Владе Републике Србије о утврђивању Смерница за укључивање 

организација цивилног друштва у процес доношења прописа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 90/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова 

Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области одбране, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о привилегијама и 

имунитетима Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи (SELEC), 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу 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. 8/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављање двеју земаља, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области одбране, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области одбране и статусу 

њихових снага, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 8/2014 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о приватизацији, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о стечају, Службени гласник Републике 

Србије бр. 83/2014 

 

Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације, Службени 

гласник Републике Србије бр. 83/2014 

 

Уредба о начину верификације штета садржаних у извештајима о процени 

штета јединица локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 

84/2014 

 

Уредба о начину верификације штета садржаних у извештајима о процени 

штета јавних предузећа и других облика организовања, чији је оснивач 

Република Србија, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

 

Уредба о изменама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних 

службеника и намештеника, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2014. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2014 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за 

уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и 

водних објеката за одводњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2014 

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове у сектору саобраћаја, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2014 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2014. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2014 

 

Уредба о посебном начину обезбеђивања доступности података садржаних у 

катастру земљишта за Аутономну Покрајину Косово и Метохија, Службени 

гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања 

„Дечје недеље” у 2014. години, Службени гласник Републике Србије бр. 

92/2014  



Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара, 

Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

  

Одлука о избору правних лица за послове из Програма мера здравствене 

заштите животиња за 2014–2016. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 85/2014 

 

Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну 

сагласност за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта по цени, 

мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2014 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за даваоце 

финансијског лизинга, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за даваоце 

финансијског лизинга, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за даваоце финансијског 

лизинга, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја  добровољног 

пензијског фонда, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 

добровољне пензијске фондове, Службени гласник Републике Србије бр. 

87/2014 

 

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за 

управљање добровољним пензијским фондовима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 87/2014 

 

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва 

за управљање добровољним пензијским фондовима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 87/2014 

 

Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за 

управљање добровољним пензијским фондовима и добровољне пензијске 

фондове, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Одлука о изменама одлуке о образовању Радне групе за предлагање мера у вези 

са уклањањем споредних производа животињског порекла, Службени гласник 

Републике Србије бр. 90/2014 

 



Одлука о измени Одлуке о усклађивању  пословања Јавног предузећа за 

управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 90/2014 

 

Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима 

отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2014 

 

Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну 

употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2014 

 

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. 81/2014 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 

пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања 

поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 

81/2014 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о начину вршења контроле и 

непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција 

о примени посебних мера и овлашћења, Службени гласник Републике Србије бр. 

85/2014 

 

Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског 

програма и приступу мултиплексу, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2014 

 

Правилник о начину употребе средстава за снимање саобраћаја, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2014 

 

Правилник о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, 

пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног 

испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за 

управљање, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2014 

 

Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2014 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о бројилима реактивне 

електричне енергије класе тачности 2 и 3, Службени гласник Републике Србије 

бр. 86/2014 

 

Правилник о условима које мора да испуњава тело које се именује за оцењивање 

усаглашености возила за транспорт одређеног опасног терета у друмском 

саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Правилник о допуни Правилника о ургентном одржавању државног пута, 

Службени гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Правилник о методама испитивања сорти језграстих воћних врста ради 

признавања сорти, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Правилник о методама испитивања сорте уљане репице (Brassica napus L.) ради 

признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на 

кредитну подршку, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2014 

 

Правилник о начину непосредног регулисања саобраћаја на путевима у зони 

школе, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2014 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини декларације и 

упутства за примену средстава за заштиту биља, као и специфичним захтевима и 

ознакама ризика и упозорења за човека и животну средину и начину руковања 

испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља, Службени гласник 

Републике Србије бр. 89/2014 

 

Правилник о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде, Службени 

гласник Републике Србије бр. 90/2014 

 

Правилник о начину обављања ванредног превоза, Службени гласник Републике 

Србије бр. 90/2014 

 

Правилник о условима за издавање дозволе за ванредни превоз, Службени 

гласник Републике Србије бр. 91/2014 

 

Исправка Правилника о ближим условима за издавање лиценце за обављање 

саветодавних послова у пољопривреди, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2014 

 

Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 82/2014 

 



Стратегија развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 

2016. године, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2014 

 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014–

2024. године, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2014 

 

Програм Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2014 

 

Програм Фонда за развој Републике Србије за репрограм кредита, 

финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и 

споразумно регулисање обавеза за 2014. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2014 

 

Методологија за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

 

Списак српских стандарда из области серијски произведених једноставних 

посуда под притиском, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2014 

 

Списак српских стандарда из области опреме под притиском и склопова код 

којих је највећи дозвољени притисак ps већи од 0,5 bar, Службени гласник 

Републике Србије бр. 89/2014 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Оквирни споразум између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о 

регионалном програму стамбеног збрињавања, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 8/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Краљевине 

Белгије и Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, 

Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Молдавије, Црне 

Горе, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на 

Косову у име Косова у складу са Резолуцијом Савета безбедности 

Уједињених нација 1244 о привилегијама и имунитетима Секретаријата 

Споразума о слободној трговини у централној Европи, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2014 

 

 

Службени лист града Београда 

 

Правилник о раду дистрибутивног система топлотне енергије, Службени лист 

града Београда бр. 54/2014 



Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовања директора 

јавних предузећа чији је оснивач град Београд и и именовању председника и 

чланова Комисије, Службени лист града Београда бр. 62/2014 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис 

радних места државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 

84/2014 

 

Одлука о отварању Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда 

које се не могу успешно лечити у Републици Србији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 92/2014 

 

Правилник о манометрима за мерење крвног притиска, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2014 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о медицинским термометрима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2014 

 

Правилник о измени Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2014. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2014 

 

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за давање 

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 

јавних средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2014 

 

Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије безбедности 

и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2014 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Решење о именовању чланова Управног одбора Института за јавно здравље 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 30/2014 

 

  

 

 



Службени лист града Београда  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину 

остваривања права детета у области финансијске подршке породици са децом 

на територији града Београда, Службени лист града Београда бр. 62/2014 

 

Решење о измени и допуни Решења о образовању Управног и Надзорног 

одбора у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у 

развоју, Службени лист града Београда бр. 62/2014 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о јавном информисању и медијима, Службени гласник Републике Србије 

бр. 83/2014 

 

Закон о електронским медијима, Службени гласник Републике Србије бр. 

83/2014 

 

Закон о јавним медијским сервисима, Службени гласник Републике Србије бр. 

83/2014 

 

Одлука о утврђивању виле „Ми Ла” у Врњачкој Бањи за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

 

Одлука о утврђивању виле „Авала” у Врњачкој Бањи за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

 

Одлука о утврђивању зграде „Уред” у Крагујевцу за споменик културе, 

Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

 

Одлука о утврђивању Спомен комплекса „Стратиште” на путу Панчево–

Јабука за знаменито место, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2014 

 

Правилник о измени Правилника о националним гранским спортским 

савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у 

Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2014 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 90/2014 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике 

Србије у Програму „Еразмус+”: програму Европске уније за образовање, 

обуку, младе и спорт, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 8/2014 

 

Споразум између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике 

Србије у „Креативној Европи”: програму Уније за културни и креативни 

сектор, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

8/2014 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума Републике Србије и 

Европске уније о учешћу Републике Србије у „Креативној Европи”, програму 

Уније за културни и креативни сектор, Службени гласник Републике Србије 

– Међународни уговори бр. 8/2014 

 

 

Службени лист града Београда 
 

Oдлука о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка запослених у 

предшколским установама чији је оснивач град Београд, Службени лист 

града Београда бр. 62/2014 

 

Одлука о оснивању Основне школе „Данило Киш” Вождовац, у насељу Степа 

Степановић, Службени лист града Београда бр. 62/2014 

 

Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских установа на територији 

града Београда, Службени лист града Београда бр. 62/2014 

 

Одлука о подизању споменика руским и српским војницима погинулим у 

Првом светском рату, Службени лист града Београда бр. 62/2014 

 

Одлука о измештању споменика Димитрију Туцовићу на нови плато 

Димитрија Туцовића између Трга Славија и Улице краља Милутина, 

Службени лист града Београда бр. 62/2014 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење 

станова, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2014 



Индекси потрошачких цена за јул 2014. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 86/2014 
  
Цена услуге обележавања (маркирања) деривата нафте, Службени гласник 

Републике Србије бр. 87/2014 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у јулу 2014. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 88/2014 

 

Јавнобележничка тарифа, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2014 
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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 

+  

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 
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 народним школама, 1904. год. 

             
                      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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1. САБРАНЕ КРАТКЕ ПРОЗЕ 1906–1989 

Самјуел Бекет 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

         

 
    

2. КУВАР: ШТА МЛАДИ УМЕТНИК 

МОЖЕ ДА НАУЧИ ОД 

АДВЕРТАЈЗИНГА, МАШИНЕ, БУДАЛЕ? 

Борис Миљковић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

 

+ 

 

    

3. ХРАПЕШКО 

Ермис Лафазановски 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 
+ 

 

 

                 

    

4. НИШТА: РОМАН НИ О ЧЕМУ 

Петар Михајловић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

 

+ 

 

 

    

5. ЧОВЕЧУЉАК: БАЈКЕ ИЗ ЛЕВОГ ЏЕПА 

Александар Прокопиев 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

    

6. БАБЕТИНА ГОЗБА 

Карен Бликсен 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

    

7. МЕЋАВА 

Владимир Сорокин 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

    

8. 

 

АНЂЕО ЕСМЕРАЛДА: ДЕВЕТ ПРИЧА 

Дон ДеЛило 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

    

9. ЛОВ НА АНЂЕЛЕ 

Кристофер Хоуп 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

    

10. ТАЈНОВИТЕ СОЛИДАРНОСТИ 

Паскал Кињар 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

    

11. БЕОГРАДСКИ ДРУЗИ: ПРИЧА О ХАНИ 

ЈАКУБУ 

Реби Џабир 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 
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12. КУЋА ОД ЗЕМЉЕ 

Вуди Гатри 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

 

+ 

 

    

13. БИЛБАО–ЊУЈОРК–БИЛБАО 

Кирмен Урибе 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

 

+ 

 

 

    

14. ПОПИС 

Ерленд Лу 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

 

+ 

 

    

15. СВИ СУ ЉУДИ ЛАЖЉИВЦИ 

Алберто Мангел 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

    

16. ПОВРАТАК У КИЛИБЕГЗ 

Сорж Шаландон 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

    

17. ОМИЉЕНА ИГРА 

Ленард Коен 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

    

18. ИСУСАЛИМ 

Мија Кото 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2013. 

+ 

 

    

19. КО ЈЕ СПРЕМИО ТАЈНУ ВЕЧЕРУ?: 

ЖЕНСКА ИСТОРИЈА СВЕТА 

Розалинд Мајлс 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2012. 

+ 

 

    

20. ЉУБАВНИЦИ МОЈЕ МАЈКЕ 

Кристофер Хоуп 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2012. 

+ 

 

    

21. ИНДИГО БОМБАЈ 

Јагода Михајловска Георгиева 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2012. 

+ 

 

    

22. BALTIMORE 

Јелена Ленголд 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2012. 

+ 
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23. АЛ ПАЋИНО: ЊЕГОВА ПРИЧА 

Лоренс Гробел 

Нови Сад: Stylos, 2007. 

+ 

 

         

 
    

24. АНГЕЛОС АГАПИС 

Тамара Деспотовић-Ћурчић 

Сремски Карловци: Kairos, 2011. 

 

+ 

 

    

25. БИТИ РОКЕНРОЛ 

Петар Пеца Поповић, Михајло Пантић 

Београд: Службени гласник, 2012. 
+ 

 

 

                 

    

26. ДНЕВНИК САМОЋЕ 

Видосав Стевановић 

Београд: Службени гласник, 2010. 

 

+ 

 

 

    

27. ДРУГА ЖЕНА У ХАРЕМУ 

Зоран Предин 

Загреб: Aquarius Records, 2013. 

+ 

 

    

28. ДВА НЕЗАСИТА ИТАЛИЈАНА 

ПРОБАЈУ ИТАЛИЈУ 

Антонио Карлућо 

Београд: Mascom EC/Booking, 2013. 

+ 

 

    

29. ЕНДИ ВОРХОЛ И СТРАТЕГИЈЕ ПОПА 

Горан Гоцић 

Београд: Службени гласник, 2011. 

+ 

 

    

30. ИСТОРИЈА ПОТОПА: ТРАГОВИМА 

СТАРИХ ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

Харолд Харман 

Београд: Пешић и синови, 2007. 

+ 

 

    

31. ЈЕДАН ДАН ИВАНА ДЕНИСОВИЧА 

Александар Солжењицин 

Београд: Paideia, 2008. 

+ 

 

    

32. КАРЛОС III И ШПАНИЈА У ВРЕМЕ 

ПРОСВЕЋЕНОСТИ 

Антонио Домингес Ортис 

Београд: Чигоја штампа, 2013. 

+ 

 

    

33. КРОС 

Џејмс Патерсон 

Београд: Лагуна, 2009. 

+ 
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34. ЉУБАВ И ОПРАШТАЊЕ 

Бојан Јовановић 

Београд: Партенон, 2011. 

+ 

 

         

 
    

35. ЛОВАЦ У ЖИТУ 

Дејвид Џером Селинџер 

Београд: Лом, 2010. 

 

+ 

 

    

36. МАЛИ МИ ЈЕ ОВАЈ ГРОБ:  ДРАМА У 

ДВА ДЕЛА 

Биљана Србљановић 

Београд: Самиздат, 2013. 

+ 

 

 

                 

    

37. ПАЛП 

Чарлс Буковски 

Београд: Лом, 2008. 

 

+ 

 

 

    

38. ПАСИЈА: РОМАН У ДВА ДЕЛА 

Дојна Галић Бар 

Београд: Рашка школа, 2010. 

+ 

 

    

39. ПОЛУБРАТ 

Лаш Соби Кристенсен 

Београд: Океан, 2008. 

+ 

 

    

40. ПОМОРСКА ЦАРСТВА: ЗАВРШНА 

БИТКА ЗА МЕДИТЕРАН 1521–1580 

Роџер Кроли 

Београд: Алгоритам, 2011. 

+ 

 

    

41. ПОШТА 

Чарлс Буковски 

Београд: Лом, 2013. 

+ 

 

    

42. ПОВЕРЉИВО ИЗ Л.А. 

Џејмс Елрој 

Београд: Лагуна, 2012. 

+ 

 

    

43. ПРОДАВНИЦА ТАЈНИ 

Дино Буцати 

Београд: Libretto, 2006. 

+ 

 

    

 44. ПУТОВАЊЕ НАКРАЈ НОЋИ 

Луј-Фердинанд Селин 

Београд: Лом, 2009. 

+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД ЈУЛ – АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ 
 

  

1. А ПЛАНИНЕ ОДЈЕКНУШЕ 

Халед Хосеини 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

2. АНДАЛУЗИЈСКИ ПРИЈАТЕЉ 

Александер Седербеј 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

3. ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

Верослав Ранчић 

Београд: Дерета, 2013. 

 

   

4. ХИЉАДУ ЧУДЕСНИХ СУНАЦА 

Халед Хосеини 

Београд: Лагуна, 2008. 

 

   

5. ИМАМ ТВОЈ БРОЈ 

Софи Кинсела 

Београд: Лагуна, 2012. 

 

   

6. КАО ЗВЕЗДЕ ПАДАЛИЦЕ 

Звева Казати Модињани 

Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 

   

7. ЛЕТ 

Владимир Арсенијевић 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

 

   

8. МАГИЧНЕ СТЕПЕНИЦЕ 

Весна Јанковић 

Београд: Просвета, 2003. 

 

   

9. ПЕТИ ЛЕПТИР 

Урош Петровић 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

10.  ПОСЛЕДЊИ БЕГУНАЦ 

Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

  

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 

 
 

 

 

1. David Albahari : MALE PRIČE / Beograd: Čarobna knjiga, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.sinhro.rs/david-albahari-male-price/#.VAQ8VqPrzpE  

   

„Male priče” Davida Albaharija još jedan su dokaz da čitanje može da bude 

zanimljivo i bez širine pripovedanja. Narativ kao osnova svake priče ne mora da bude 

u prvom planu proznog dela, dovoljna je i sugestija, napomena, koju će čitalac sam 

nadograditi do gotove priče. Ovaj pisac piše za angažovanog čitaoca koji priču ne 

poistovećuje sa fabulom. 

„Živimo, sanjamo, pa i pišemo u fragmentima. I čovek sam je samo fragment jedne 

veće celine. Sve nastaje iz fragmenata. U svojim pričama, koje često nazivam 

sažetim, nema suvišnog i nepotrebnog, već samo suštine koja nije namenjena za 

lenjog, već aktivnog čitaoca”, rekao je jednom prilikom David Albahari. 

Svaki fragment, svaki delić nalazi svoje mesto i uklapa se u široku sliku sveta. Isto 

tako svaka od priča iz ove zbirke nalazi svoje mesto na polju gotove kompozicije, sa 

svojim značenjima, sugestijama i napomenama. 

 

Preko sto kratkih priča čini zbirku „Male priče”. I te priče možemo da učitavamo u 

različite kontekste. Možemo ih čitati redom, ili preko reda. One su tu da, kao i sve 

druge priče, donesu pred nas jedan novi svet, tačnije novo poimanje sveta. 

Kako je pisac sam naveo, priče su inspirisane događajima iz njegovog detinjstva, kao 

i delima velikih umetnika. Događaji iz detinjstva su veoma uticali na ono što je pisac 

kasnije radio u životu. Na promociji svoje knjige, prenele su novine, on je ispričao 

kako je kao dečak iz svoje sobe imao pogled na dugačak hodnik iz koga su vodila 

vrata u nekoliko prostorija. Noću, mogao je da vidi trag svetla ispod vrata, što ga je 

uvek plašilo, očekujući i strepeći ko će se otuda pojaviti. Taj tračak svetlosti i taj 

strah pokušao je da unese i u ove priče. 

 

S druge strane za ove priče karakterističan je i postupak poigravanja sa rečima, ali i 

sa samim postupkom stvaranja. Nivo očekivanja čitalaca igra jednu od glavnih uloga 

u iščitavanju ovih priča. S obzirom na ulogu koju je dodelio čitaocu, pisac se, 

poigravajući se sa sobom i postupkom stvaranja, poigrava i sa čitaocem. On mu daje 

početni impuls, podsticaj da završi čitanje na način na koji on sam možda ni ne 

očekuje. To su priče koje, s obzirom na mali broj reči, funkcionišu tek u svesti 

čitalaca. 

 

„Male priče” se naslanjaju u poetičkom smislu na prethodne radove Davida Albahari. 

Njihova suština ogleda se u jezgrovistosti izraza, u postupku koji pokušava da prodre 

do same biti reči, ne mareći za širinu opisivanja i objašnjavanja. Osnovne narativne 

karakteristike ovih minijatura ogledaju se u svedenosti u izrazu i apsurdnosti. 



 

Govoreći o sopstvenom životu i iskustvu, pisac govori o prevrtljivosti i nestalnosti 

ljudske prirode dotičući se tema kao što su: detinjstvo, prošlost, smrt, razne životne 

opsesije, pitanje identiteta, odnos između mladosti i starosti, pitanje vremena kao 

subjektivnog doživljaja… U ovim pričama nailazimo i na intenzivna osećanja koja 

svakodnevno nosimo u sebi, a među kojima strah zauzima važno mesto namećući se 

čoveku ili kao pokretač ili kao kočnica. 

 

                                                                                                    Sinhro.rs/B.Ilić 
                                                                                               

O autoru  

 

David Albahari, srpski pisac i prevodilac jevrejskog porekla, rođen je 1948. godine u 

Peći.  Piše romane i priče koje su često autobiografske. Do sada je objavio trinaest 

zbirki priča, četrnaest romana i pet knjiga eseja. Dobitnik je najprestižnijih književnih 

nagrada u Srbiji, uključujući NIN-ovu nagradu, nagradu Ivo Andrić i nagradu 

biblioteke grada Beograda za najčitaniju knjigu godine. Njegova ostvаrenjа su 

prevedena na osamnaest jezika. 
 

 

 

2. Mari-Žanin Čalić: ISTORIJA JUGOSLAVIJE U 20. VEKU / Beograd: 

Clio, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.clio.rs/knjige.php?id=563  

 

Sledeći svoj profil stručnjaka za društvenu istoriju (srpskim čitaocima poznat po 

brižljivo urađenoj Socijalnoj istoriji Srbije 1815–1941, Clio, 2004), kao i poznate 

tradicije nemačke istoriografije u ovom domenu, Mari-Žanin Čalić istoriju 

Jugoslavije prvenstveno posmatra u širokom luku društvenih promena 19. i 20. 

stoleća. Svoju analizu zasniva na ispitivanju četiri strukturalne pojave dugog trajanja: 

nacionalnog pitanja, socio-ekonomske nerazvijenosti, regionalnih razlika i  položaja 

Jugoslavije naspram velikih sila.  

   

Pisana odmereno i skrojena s podjednakom pažnjom za krupne društvene tokove i 

posebnosti koje ova tema nalaže, Istorija Jugoslavije u 20. veku izbegava i kritikuje 

zamke orijentalističkih čitanja istorije Balkana, polemišući sa stavovima o navodnoj 

antimodernosti balkanskih naroda. Ona takođe čini mudar otklon od determinističkih  

objašnjenja i povlačenja dalekosežnih vertikala, neretko prisutnih u istoriografiji o 

modernoj Srbiji i Jugoslaviji. Ništa nije bilo nepovratno, ništa neizbežno, zaključuje 

autorka. To je ujedno i otvoren poziv za nova čitanja i dijalog srpske sa drugim 

evropskim istoriografijama.  

 

 

 

 



O autoru  

 

Nemačka istoričarka Mari-Žanin Čalić studirala je noviju istoriju, istoriju istočne i 

jugoistočne Evrope, komunikologiju i slavistiku na univerzitetima u Minhenu i 

Berlinu. Tokom prethodne decenije bavila se naučnim radom i savetničkim 

poslovima u vladi Savezne Republike Nemačke i Bundestagu. Bila je angažovana u 

Briselu kao politički savetnik specijalnog koordinatora Pakta za stabilnost 

jugoistočne Evrope.   

 

 

Iz sadržaja  
 

„Nijedna evropska zemlja nije bila toliko živopisna, raznolika i komplikovana kao 

što je to bila Jugoslavija. Zbog svoje turbulentne istorije, ona važi za ovaploćenje 

balkanske konfuzije i međusobne sukobljenosti, za simbol zaostalog, varvarskog, 

odbojnog, drugačijeg na našem tobož tako civilizovanom kontinentu”. 

  

                                                                                                              Mari Žanin Čalić 

 

 

 

3. Dušan Kecmanović: PSIHIJATRIJA PROTIV SEBE / Beograd: Clio, 

2013. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.clio.rs/knjige.php?id=533  
 

Psihijatrija protiv sebe donosi još jedan niz eseja po kojima je ovaj autor već dobro 

znan. Problematizovana su temeljna pitanja koja ljudi posvećeni brizi o mentalnom 

zdravlju nemaju vremena, iskustva ili znanja da postave.  

 

Ova knjiga će Vam pomoći da, između ostalog, otkrijete: 

-zašto psihijatre ne zanima duševno zdravlje; 

-zašto je potrebno određenje duševnog poremećaja; 

-po čemu se razlikuju ludilo i zdrav razum; 

-koje su osnovne moralne nedoumice u psihijatrijskoj praksi; 

-šta uzrokuje stigmu duševno poremećenih osoba i kakve efekte ona ima; 

-kakva je budućnost psihijatrije 

-a i gde smo tu mi ..... 
 

 

O autoru 

 

Dušan Kecmanović rođen je u Beogradu, 1942. godine. Do 1992. godine bio je 

redovni profesor psihijatrije i političke psihologije na univerzitetu u Sarajevu kada 

se preseljava u Australiju gde i danas živi i radi. Profesor je po pozivu na 

Medicinskom fakultetu u Beogradu i član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i 

Hercegovine. Autor je 23 naslova, od kojih su dva objavljena u Sjedinjenim 



Američkim Državama.  Brojne generacije studenata i dalje uče iz udžbenika koje je 

napisao ili priredio Dušan Kecmanović. Objavio je više od 200 tekstova u stručnim 

časopisima i jedan je od najcitiranijih autora na prostoru bivše Jugoslavije.  

 

 

 

4. Šeri Terkl: SAMI ZAJEDNO / Beograd: Clio, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.clio.rs/knjige.php?id=508 

 

U poslednjih dvadesetak godina, sve veći deo socijalne komunikacije odvija uz 

samo minimalno učešće ljudskog tela. Milioni ljudi se druže, poveravaju, uče, igraju 

se i zaljubljuju najčešće koristeći samo svoje oči i vrhove prstiju u procesu primanja 

i slanja informacija u tehnološki svet koji im je nedokučiv i socijalnu realnost koja 

im izgleda bezgranično. Sve je više robota sposobnih za ono što smo koliko juče 

smatrali nezamislivim – uključujući pružanje seksualnih usluga. Očekivano, ovakva 

situacija je iz korena promenila odnose među generacijama, rodovima, 

poslodavcima i zaposlenima, dovodi u pitanje moralna shvatanja i udžbenike 

psihopatologije, zahteva nova rešenja za vaspitanje, obrazovanje i brak. Svim ovim 

temama, bavi se knjiga Sami, zajedno.  

 

 

O autoru 

 

Osnivač i direktor Instituta za proučavanje odnosa tehnologije i identiteta na MIT-u 

(Massachusetts Institute of Technology, USA) i klinički psiholog, Šeri Terkl, više od 

tri decenije izučava naše promenljive veze sa digitalnom kulturom, prikazujući kako 

mobilne tehnologije, socijalne mreže i humanoidna robotika menjaju naš rad, 

porodicu i identitet. 

 

 

 

5. Petar Popović, Mihajlo Pantić: BITI ROKENROL / Beograd: Službeni 

glasnik, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta:  

http://www. delfi.rs/knjige/10693_biti_rokenrol_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Odroniti osećanja  

 

Veruje se, dobar naslov mora da odražava suštinu sadržaja knjige, da privlači pažnju 

čitalaca i bude sročen jezgrovito, kako bi se lakše pamtio. Prema tome, jasno je, 

dugački naslovi ne ispunjavaju makar treći uslov. Osim toga, dugački naslovi nisu 

„zgodni“, jer slova moraju da se umanje kako bi sve „stalo“ na koricu. Mala slova, 

pak, nisu dobra, jer naslov tada nije uočljiv u ovom svetu lažnog izobilja, gde se štedi 

samo na rečima. 



 

Čitalac, po pravilu, zna za onaj naslov knjige koji je konačan, koji je i štampan. Ostali 

mogući naslovi, koji su razmatrani, a nisu usvojeni, za čitaoca ostaju tajna. Nije mi 

poznato da su urednici „opterećivali” čitaoce dilemama koje su imali tokom „procesa 

naslovljavanja”. To niti je običaj, niti ostavlja povoljan utisak o uredniku. Jer, suština 

uredničkog posla jeste da uređuje, da sve postavi kao „nesumnjivo”, baš tako i nikako 

drugačije. Počevši od naslova! 

 

Ipak, zašto ne priznati, ovaj urednik se predomišljao između tri naslova: Biti 

Slobodan, Biti rokenrol i Biti kamen koji se kotrlja. Prvog se lišio zato da ne bi bio 

„samo” citat čuvenih stihova, a trećeg jer je predugačak i nije lak za izgovor. Mada bi 

poruka rokenrola mogla biti upravo to: biti čvrst i postojan kao kamen, a opet 

pokretan, makar  toliko da se pokrene drugi kamen, a drugi kamen pokrene treći… do 

pravog „odrona osećanja”. 

 

Primećujete, ono biti, kao postojati, živeti ili imati stav, u sve tri varijante bilo je 

nesumnjivo. Tekstovi Petra Pece Popovića i Mihajla Pantića u knjizi o srpskom 

rokenrolu to saopštavaju na najlepši mogući – prisan način. Reč je o mestu gde se ne 

treba čuvati od „odrona osećanja“. 

 

 

 

6. Filip Rot: NEMEZA / Beograd: Paideia, 2013. 

 

Preuzeto sa sajta:  

http://www.paideia.rs/index.php?plugin=search&plugin_view=search_results&page_id

=0&proizvodid=452&&search=all&search_text=nemeza&lang=srpski  

 

Leto 1944. U ekvatorijalnom Njuarku vlada paklena vrućina. Zastrašujuća epidemija 

hara gradom a nad decom se nadvija pretnja od paralize, doživotne invalidnosti, čak i 

smrti. Pošteni energični dvadesettrogodišnji nadzornik igrališta Baki Kentor posvećen 

je svojoj dužnosti i razočaran što zbog slabog vida ne može da služi u ratu. Ali ubrzo 

shvata da se rat odvija i na dečjem igralištu, u jevrejskom kvartu Vikvajiku. To je 

njegov rat. Rat protiv nevidljivog neprijatelja čije su žrtve oni najnedužniji. 

Dok polio pustoši Bakijevo igralište, Rot nas vodi kroz emocije i stanja koje ovakva 

pošast donosi sa sobom: strah, paniku, bes, zbunjenost, patnju, bol, odgovornost, 

moralne dileme i preispitivanje vere u Boga. 

 

 

Nemeza je maestralno umetničko delo, napet roman s veštim obrtom. 

 

                                                                        DŽ. M. Kuci, New York Review of Books 

 

 

 



Rotova moćna priča, smeštena u njegov rodni grad napadnut jezivom bolešću, osvojiće 

vaša srca. Još jedno njegovo remek-delo. 

 

                                                                                                                     Sunday Times 

 

 

Povratak Mana i Kamija. Izvanredno. 

 

                                                                                                                     Sunday Times 

 

 

Skladna grčka tragedija u čijoj je pozadini epidemija poliomijelitisa koja hara 

Njuarkom u Nju Džersiju tokom leta 1944. 

 

                                                                                                                  Financial Times 

 

 

Umeće da spoji trivijalno i ozbiljno načinilo je Rota jednim od najznačajnijih 

savremenih pisaca, a to nigde nije tako jasno izraženo kao u njegovim poslednjim 

knjigama. 

                                                                                                                        Independent                                                                                   

 

 

Genijalni Filip Rot se vraća, bolji nego ikada, sa ovom dirljivom pričom... 

Zbog elokventnosti Rotovog pripovedanja Nemeza je jedno od njegovih najpotresnijih 

dela. 

 

                                                                                                                           Daily Mail 

 

 

Kentor je jedna od Rotovih najboljih kreacija, a atmosfera užasa je maestralno 

prikazana. 

                                                                                                                  

                                                                                                                Sunday Telegraph 

  

 

Veoma dobro, veoma potresno. 

 

                                                                                                  Daglas Kenedi, The Times 

 


