
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 1 

2016.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за 
заједничке послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно 
објављује Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном 
информационо-документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе 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:  
 

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

        
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
 
Уредник:                Смиља Богдановић, начелник Одељења                 

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

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 
Смиљана Павков, документалиста  

 
 
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 

 

Закон о полицији, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2016 

 

Закон о јавном реду и миру, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2016 

 

Закон о јавном окупљању, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2016 

 

Закон о информационој безбедности, Службени гласник Републике Србије 

бр. 6/2016 

 

Уредба о мешовитој цивилно-војној комисији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 7/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства, 

Службени гласник Републике Србије бр. 4/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца, 

Службени гласник Републике Србије бр. 4/2016 

 

Одлука о допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за родну 

равноправност, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 6/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за анализу 

инфраструктуре информационих система државних органа, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2016  

 

Правилник о евиденцијама које воде правна лица и предузетници, Службени 

гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о садржини, изгледу и начину употребе детективске 

легитимације, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника 

приватног обезбеђења, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о допуни Правилника о поступку пријављивања и одјављивања 

пребивалишта и боравишта грађана, пријављивању привременог боравка у 

иностранству и повратка из иностранства, пасивизирања пребивалишта и 



боравишта, обрасцима и начину вођења евиденције, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о измени Правилника о изгледу обрасца, садржини и начину 

издавања личне карте за странца, Службени гласник Републике Србије бр. 

3/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о путним исправама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о службеној легитимацији и 

службеној значки у Управи за извршење кривичних санкција, Службени 

гласник Републике Србије бр. 6/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, 

поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 7/2016 

 

Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2016  

    

Решење којим се прима у држављанство Републике Србије Seagal (Saul) 

Steven Frederic, држављанин Сједињених Америчких Држава, Службени 

гласник Републике Србије бр. 2/2016 

 

Решење којим се прима у држављанство Републике Србије Matar Suhail Ali 

Dhaheri, држављанин Уједињених Арапских Емирата, Службени гласник 

Републике Србије бр. 6/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Мирослава Симуновића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2016 

 

Закључак Владе којим се 2016. година проглашава годином предузетништва, 

Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Закључак Владе којим се усваја Кодекс понашања чланова Владе о границама 

дозвољености коментарисања судских одлука и поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 6/2016 

 

Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. 

године са акционим планом за период од 2016. до 2018. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2016 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Пољске о узајамној заштити тајних података, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 24/2015 

 

Споразум о изменама Протокола између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Француске о реадмисији лица која незаконито бораве од 18. 

септембра 2007. године, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 24/2015 

 

Протокол између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и 

Министарства безбједности Босне и Херцеговине о сарадњи у области 

форензичких испитивања и вештачења, Службени гласник Републике Србије 

– Међународни уговори бр. 24/2015 

 

Протокол између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о 

спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о 

реадмисији лица која незаконито бораве (Протокол о спровођењу), Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова породице 

чланова дипломатских или конзуларних представништава, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 24/2015 

 

  

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Управе за имовину Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

1/2016   

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о оглашавању, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2016 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Службени 

гласник Републике Србије бр. 1/2016 

 



Уредба о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих 

материја у ваздух, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање 

унапређења организованог туристичког промета страних туриста на 

територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

3/2016 

 

Уредба о финансирању јавних медијских сервиса из буџета Републике Србије 

у 2016. години, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Уредба о садржини и начину подношења пријаве концентрације, Службени 

гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 

извора загађивања, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

постројења за сагоревање, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2016 

 

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”, 

Службени гласник Републике Србије бр. 7/2016 

  

Одлука о престанку рада Агенције за страна улагања и промоцију извоза и 

Националне агенције за регионални развој, Службени гласник Републике 

Србије бр. 2/2016 

 

Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 

посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном на животну 

средину, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2016 

 

Одлука о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и 

терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2016. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 2/2016  

 

Одлука о образовању Међуресорног радног тела за планирање, праћење и 

координацију политика у области конкурентности и запошљавања, Службени 

гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања 

мењачких послова, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Одлука о допунама Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, 

уплата и исплата у ефективном страном новцу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 3/2016 



Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа 

складишту природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа 

систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 4/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника за 2015. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 4/2016 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Координационе комисије (за 

усклађивање, односно координацију инспекцијског надзора у Републици 

Србији), Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за 

усмеравање активности на сузбијању сиве економије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 5/2016 

 

Одлука о оснивању Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, 

Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Одлука о износу средстава која се преносе филијали (Републичког фонда за 

здравствено осигурање) у току 2016. године, Службени гласник Републике 

Србије бр. 7/2016 

 

Правилник о допуни Правилника о ценама здравствених услуга на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник 

Републике Србије бр. 1/2016 

 

Правилник о унутрашњем реду у железничком саобраћају, Службени гласник 

Републике Србије бр. 2/2016 

 

Правилник о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и 

другим условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од 

врсте организованог путовања, Службени гласник Републике Србије бр. 

2/2016 

 

Правилник о условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за 

рибочувара, начину вођења Регистра издатих лиценци, као и о садржини и 

начину вођења Регистра привредних рибара, Службени гласник Републике 

Србије бр. 2/2016 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама 

производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, Службени гласник 

Републике Србије бр. 2/2016 

 

Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем 

фонду, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о садржини и начину вођења катастра риболовних вода, 

Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о условима и начину организовања риболовачке службе и обрасцу 

вођења евиденције дневних активности рибочуварске службе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о обиму и садржини програма едукације рекреативних 

риболоваца, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о извештавању Централног 

регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организационим захтевима 

за пружање инвестиционих услуга и обављање инвестиционих активности и 

додатних услуга, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о давању дозволе за рад и 

условима за обављање делатности организатора тржишта, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о давању дозволе за 

обављање делатности инвестиционог друштва, Службени гласник Републике 

Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању звања и давању 

дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио 

менаџера, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о условима и начину одузимања овлашћења и лиценци издатих за 

израду главног пројекта заштите од пожара и за пројектовање и извођење 

посебних система и мера заштите од пожара, Службени гласник Републике 

Србије бр. 4/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о садржини захтева за издавање лиценце 

и условима и начину издавања свечане форме лиценце за организовање и 



реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству, Службени 

гласник Републике Србије бр. 4/2016 

 

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције уговора 

закључених са трећим лицима којима је поверено извршење услуга из 

програма путовања и продатих туристичких путовања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 4/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини регистра туризма 

и документацији потребној за регистрацију и евиденцију, Службени гласник 

Републике Србије бр. 4/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о Тарифи о наградама и накнадама 

трошкова за рад извршитеља, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2016 

 

Правилник о техничком прегледу железничких возила, Службени гласник 

Републике Србије бр. 4/2016 

 

Правилник о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и 

објављивању података о несрећама и незгодама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 4/2016 

 

Правилник о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља 

преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области 

обезбеђивања у ваздухопловству, Службени гласник Републике Србије бр. 

4/2016 

 

Правилник о елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре, 

Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и 

елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и 

издавању дозвола за коришћење структурних подсистема, Службени гласник 

Републике Србије бр. 5/2016 

 

Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија 

објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 6/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар 

пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за 

пасиван статус пољопривредног газдинства, Службени гласник Републике 

Србије бр. 6/2016 

 



Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности, Службени 

гласник Републике Србије бр. 7/2016 

   

Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима 

и начину обављања мењачких послова, Службени гласник Републике Србије 

бр. 3/2016 

 

Решење о вредности општег бода од децембра 2015. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 6/2016 

 

Решење о вредности основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа 

допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2016 

 

Решење о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебан додатак) за 

рехабилитовано лице, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2016 

 

Исправка Решења о вредности општег бода од децембра 2015. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 7/2016 

 

Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2016 

 

Измене Техничких услова за кућне сандучиће, Службени гласник Републике 

Србије бр. 2/2016  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење 

конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне 

банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 24/2015 

 

Протокол између Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије и Генералне управе за контролу квалитета, инспекцију и 

карантин Народне Републике Кине о карантину и здравственим захтевима 

који се односе на замрзнуто говеђе месо за извоз из Републике Србије у 

Народну Републику Кину, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 24/2015 

 

Меморандум о разумевању о јавно приватној партнерској сарадњи између 

Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 24/2015 

 



Меморандум о разумевању између Министарства трговине, туризма и 

телекомуникације Републике Србије и Организације за културно наслеђе, 

рукотворине и туризам Исламске Републике Иран о сарадњи у области 

туризма, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

24/2015 

 

Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Народне 

Републике Кине о заједничкој афирмацији Економског појаса и пута свиле и 

Поморског пута свиле 21. века, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 1/2016 

 

Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе 

Исламске Републике Ирана о економској сарадњи на трећим тржиштима, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2016 

 

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Устава и 

Конвенције Међународног савеза за телекомуникације, усвојене на Светској 

конференцији о радио-комуникацијама 17. фебруара 2012. године у Женеви, 

Швајцарска Конфедерација, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 1/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Казахстан о узајамном подстицању и заштити 

улагања, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

24/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о изменама и допунама 

Споразума између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и 

Швајцарског Федералног Савета, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 24/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и 

Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању 

пореске евазије у односу на порезе и доходак, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 24/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 24/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције о заједничком 

транзитном поступку, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 24/2015 

 



Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције о поједностављењу 

формалности у трговини робом, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 24/2015 

 

  

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених 

буџетских средстава осталих корисника јавних средстава Аутономне 

Покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2016   

 

Правилник о изменама Правилника о начину реализације програма и 

пројеката у 2015. и 2016. години, чија је реализација започета из средстава 

Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 55/2015   

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о допуни Одлуке о одржавању чистоће, Службени лист Града 

Београда бр. 79/2015 

 

Одлука о буџету Града Београда за 2016. годину, Службени лист Града 

Београда бр. 81/2015 

 

Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и 

утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 

2016. години, Службени лист Града Београда бр. 81/2015 

 

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника 

средстава буџета Града Београда у 2017. и 2018. години, Службени лист 

Града Београда бр. 81/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију 

Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 81/2015 

 

Одлука о одређивању зона на територији Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 81/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на 

коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град 

Београд има посебна својинска овлашћења, Службени лист Града Београда 

бр. 81/2015 

 



Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси, Службени лист Града 

Београда бр. 81/2015 

 

Одлука о одређивању спратности по зонама за објекте који се налазе у 

поступку озакоњења, Службени лист Града Београда бр. 81/2015 

 

Одлука о уређивању земљишта и начину и поступку обрачуна и плаћања 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру пројекта „Београд 

на води”, Службени лист Града Београда бр. 82/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о радном времену занатства и трговине на 

територији града Београда, Службени лист Града Београда бр 82/2015 

 

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава 

Града Београда на рачун извршења буџета Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 76/2015  

 

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину, 

Службени лист Града Београда бр 82/2015 

 

Измена плана места за постављање објеката, односно средстава за 

оглашавање, Службени лист Града Београда бр. 77/2015 

 

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 81/2015 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Правилник о измени Правилника о приправничком стажу и стручном испиту 

здравствених радника и здравствених сарадника, Службени гласник Републике 

Србије бр. 1/2016 

 

Правилник о допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2016  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину издавања 

обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у 

вези са радом, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2016 

 



Правилник о изменама Правилника о врстама и стандардима медицинских 

средстава која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2016 

 

Правилник о утврђивању Стандарда за акредитацију здравствених установа у 

области физикалне медицине и рехабилитације, Службени гласник Републике 

Србије бр. 5/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и раду 

лекарских комисија, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2016 

 

Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу 

рекламирати у средствима јавног информисања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава 

Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у 

вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач 

Аутономна Покрајина Војводина, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 1/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне 

заштите, Службени лист Града Београда бр 82/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају 

субвенционисану цену комуналних услуга, Службени лист Града Београда бр 

82/2015 

 

Решење о измени Решења о образовању комисије за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и 

ученику, Службени лист Града Београда бр 82/2015 

 

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, 

Службени лист Града Београда бр 85/2015 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење и спровођење Националне 

стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2016 

 

Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика, Службени 

гласник Републике Србије бр. 2/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о сталном стручном 

усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 3/2016  

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 2/2016 

 

Решење о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 7/2016 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о подизању споменика Стефану Немањи, Службени лист Града 

Београда бр 82/2015 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за децембар 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 3/2016 

 

Подаци о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама 

без пореза и доприноса у Републици Србији у 2015. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији 

исплаћеној у 2015. години, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 



Податак о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о 

кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2015. године до 31. 

децембра 2015. године, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2016 

 

Податак о висини просечне месечне зараде по запосленом исплаћене у 

четвртом кварталу 2015. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

5/2016 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у децембру 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 5/2016 

 

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за 

лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике 

за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2016 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање,  Службени гласник Републике Србије бр. 7/2016 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање 

за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 7/2016 

 

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2016 

 

Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно 

социјално осигурање за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије 

бр. 7/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ смањења потрошачких цена у новембра 2015. године, Службени 

лист Града Београда бр. 76/2015 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2016. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. NEWSWEEK 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

12. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

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 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотеке 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. Ст. Станојевић: Из српске прошлости – истори(ј)ски чланци, 1923. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. МАВРОВ ПОСЛЕДЊИ УЗДАХ 

Салман Ружди  

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 
  

2. ТАЛАСИ БЕОГРАДСКОГ МОРА 

Драган Јовановић Данилов 

Београд: Вулкан издаваштво, 2014. 
  

3. КЊИГА О САМУРАЈИМА 

Београд: Танеси; Плато, 2013. 

  

4. ЛЕГЕНДЕ О САМУРАЈИМА 

Хироаки Сато 

Београд: Танеси, 2013. 

  

5. МАСКЕ 

Фумико Енћи 

Београд: Танеси, 2012. 

  

6. БАЛКАНСКОМ УЛИЦОМ: РОМАН О НЕДОВРШЕНОЈ 

ПЕСМИ 

Иван Гађански 

Београд: Танеси, 2012. 

  

7. ЈАПАН ИЗНУТРА 

Иља Мусулин 

Београд: Танеси, 2014. 

  

8. АЖДАЈА И ЦАРЕВ СИН: СРПСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ 

Београд: Танеси, 2013. 

  

9. ВЕШТИНА СЕНЧЕЊА 2: НАЈБОЉЕ ЈАПАНСКЕ ПРИЧЕ 

XX ВЕКА 

Београд: Танеси, 2010. 

  

10. ДИВЉА ГУСКА 

Мори Огаи 

Београд: Танеси, 2014. 

  

11. ПРИЧА О ЕДВАРДУ МУНКУ 

Ћетил Бјернстад  

Београд: Завод за уџбенике, 2013. 

  

12. ЦАРИЦА МАРА 

Душан Баранин 

Београд: Отворена књига, 2010. 

  

13. ХОДОЧАСНИКОВ ПУТ 

Џон Бањан 

Београд: Отворена књига, 2013. 

 

 

 

 

 



14. ИСТОРИЈСКЕ ИСТИНИТЕ ПРИЧЕ И ЛЕГЕНДЕ О 

ОПСТАНКУ НАРОДА СРПСКОГ 

Драшко Шћекић 

Београд: Отворена књига, 2012. 

  

15. КАТАЛОНИЈИ У ЧАСТ 

Џорџ Орвел 

Београд: Отворена књига, 2014. 

  

16. НОВИНА: РОМАН У ДВА ДЕЛА 

Иван Сергејевич Тургењев 

Београд: Отворена књига, 2014. 

  

17. ПРОМЕТЕЈЕВ ДНЕВНИК 

Иван Бранковић 

Београд: Отворена књига, 2014. 

  

18. ОЧЕВИ И ДЕЦА 

Иван Сергејевич Тургењев 

Београд: Отворена књига, 2014. 

  

19. САЧЕКУША 

Предраг Јеремић 

Београд: Књижара Милан, 2002. 

  

20. УОЧИ НОВИХ ДАНА 

Иван Сергејевич Тургењев 

Београд: Отворена књига, 2014. 

  

21. ВЕТРОВИ СА ХИМАЛАЈА: РОМАН 

Берослав Стојановић 

Београд: Отворена књига, 2014. 

  

22. НЕМЕЗА 

Филип Рот 

Београд: Paideia, 2013. 

  

23. ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ 

Игор Иртењев 

Београд: Paideia, 2014. 

  

24. УДАЛА САМ СЕ ЗА КОМУНИСТУ 

Филип Рот 

Београд: Paideia, 2014. 

  

25. ЉУДСКА ЉАГА 

Филип Рот 

Београд: Paideia, 2013. 

  

26. ГЕОМЕТРИЈА ТЕЛА: ЧЕТИРИ ПРИЧЕ 

Ијан Макјуан 

Београд: Paideia, 2014. 

  



 

27. БЕЗИМЕНИ: ПРИЧЕ ОД БЛАТА И ДИМА 

Бранислав Јанковић 

Београд: Admiral books, 2014. 

  

28. БИФЕ ФРОЈД: РОМАН 

Милош Живковић 

Београд: Admiral books, 2013. 

  

29. БИЛО ЈЕДНОМ У АМЕРИЦИ 

Ли Хајс 

Београд: Admiral books, 2014. 

  

30. ИДЕНТИТЕТ ШПАНИЈЕ 

Никола Самарџић 

Београд: Научно друштво за историју здравствене културе; 

Admiral books, 2014. 

  

31. НАЦИСТИЧКА ТАЈНА АМЕРИКЕ 

Џон Џозеф Лофтус 

Београд: Admiral books, 2013. 

  

32. СЕЛИНЏЕР 

Дејвид Шилдс, Шејн Салерно 

Београд: Admiral books, 2014. 

  

33. СОЛАРИС 

Станислав Лем 

Нови Сад: Соларис, 2014. 

  

34. НА ТРАГУ: СРПСКА КРИМИ ПРИЧА 

Нови Сад: Соларис, 2014. 

  

35. ШВЕДСКИ СТО: НОТЕ И ФУСНОТЕ 

Саша Радоњић 

Нови Сад: Соларис, 2014. 

  

36. ИНФЕРНО 

Ден Браун 

Нови Сад: Соларис, 2014. 

  

37. СРЦЕ ТАЈГЕ ИЛИ ЧЕРДИЊ – КНЕГИЊА ПЛАНИНА 

Алексеј Иванов 

Нови Сад: Соларис, 2007. 

  

38. НАЈНОРМАЛНИЈИ ЧОВЕК НА СВЕТУ 

Иван Токин 

Београд: Самиздат Б92, 2014. 

  

39. ПРОФЕСИЈА РАТНИ РЕПОРТЕР 

Вељко Ђуровић 

Београд: Самиздат, 2014. 

  



 

 

40. ДНЕВНИК ЈЕДНОГ НЕБИТНОГ ДЕЧАКА 

Тијана Димитров 

Београд: Самиздат, 2014. 

  

41. КАКО ВОЈНИК ПОПРАВЉА ГРАМОФОН 

Саша Станишић 

Београд: Самиздат, 2014. 

  

42. МОЈ ЖИВОТ КОД РУСКИХ МИЛИЈАРДЕРА 

Мари Фресак 

Београд: Самиздат, 2014. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Sjao Geng: MODERNIZACIJA KINESKE EKONOMIJE: 

institucionalna promena i strukturna transformacija / Beograd: 

Albatros Plus, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.onlineprodavnicaknjiga.rs/index.php?route=product/product&product_

id=204&search=MODERNIZACIJA+KINESKE 

 

Institucionalne promene u kineskoj ekonomiji u dobroj meri objašnjavaju kinesko 

„privredno čudo“, a efikasno preuzimanje „hongkonškog modela“ privređivanja 

otvorilo je perspektive njene svetske konkurentnosti. 

Posredujući istorijska i inostrana iskustva u reformi vlasništva državnih kompanija, 

vlada je svojim merama povlačenja akcionarskog kapitala iz pomenutih preduzeća 

otvorila put dinamičnijem privatnom preduzetništvu, sa znatno efikasnijim 

upravljačkim menadžmentom, a samim tim stvorila neophodne pretpostavke za 

vodeću ulogu Kine u svetskoj ekonomiji... 

 

 

 

2. Jin Bo: POGLED NA KINU: sve što želite da znate o Kini / Beograd: 

Albatros Plus, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.onlineprodavnicaknjiga.rs/index.php?route=product/product&product_

id=201&search=pogled+na+kinu 

 

Kina je zemlja koju spoljašnji svet ponekad teško uspeva da shvati. Ona danas 

prolazi kroz najbrži ekonomski rast i društvene promene zabeležene u ljudskoj 

istoriji. Ovaj brzi razvoj najmnogoljudnije zemlje na svetu stvara privredne 

mogućnosti i za druge zemlje, i to sa svoje strane Kinu sve više približava 

spoljašnjem svetu. Kineski razvoj zahteva mirno međunarodno okruženje, a 

globalni prosperitet takođe traži trajan razvoj Kine. U ovakvim uslovima 

neophodno je da oni izvan Kine steknu bolje razumevanje ove ogromne zemlje. 

Istorija Kine obuhvata period duži od 5.000 godina. Tokom svoje duge istorije 

Kina je razvila jedinstvenu kulturu koja je u velikoj meri obogatila svetsku 

civilizaciju. Današnja Kina trudi se da otvori vrata za spoljašnji svet i da uči od 

drugih. Kina je posvećena miru i izgradnji miroljubivih odnosa, i prema drugima 

uvek ima iskren odnos. 

 

 

 



3. Baojin Kao: EKOLOŠKA CIVILIZACIJA SAVREMENE KINE / 

Beograd: Albatros Plus, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.onlineprodavnicaknjiga.rs/index.php?route=product/product&product_

id=199&search=ekolo%C5%A1ka+ 

 

Brzi, dvocifreni privredni rast Kine prouzrokovao je ogromne probleme u životnoj 

sredini. Razvoj nauštrb životne sredine ostavio je čitava područja potpuno 

degradirana. Planine su ostale bez šuma, reke postale beživotne, bez riba, goleti su 

izazvale klizišta, klizišta poplavu.  

Ovo je moralo da se zaustavi i morao se pronaći kineski put razvoja privrede u 

skladu sa životnom sredinom. U nizu priča govori se o pojedincima koji su prvi u 

svojoj oblasti pošli putem očuvanja prirode i otpočeli borbu za lepu Kinu sa čistim 

vazduhom, bistrom vodom i zelenom zemljom. 

 

 

 

4. Boris Belingar i Boško Mijatović: ILUSTROVANA ISTORIJA 

BEOGRADSKIH KAFANA: od Turskog hana do Aero kluba / 

Beograd: Arhipelag, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/ilustrovana-istorija-beogradskih-

kafana-od-turskog-hana-do-aero-kluba-1800-1941/  

 

Ilustrovana istorija beogradskih kafana, čiji su autori Boris Belingar i Boško 

Mijatović, upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga u ediciji Vreme koja i 

započinje ovom jedinstvenom i ekskluzivnom knjigom. 

Na 250 strana velikog formata, u tvrdom povezu i kolornoj štampi, 

knjiga Ilustrovana istorija beogradskih kafana donosi obilje nepoznatih činjenica, 

uzbudljivih epizoda, kao i mnoštvo ekskluzivnih fotografija proisteklih iz 

dugogodišnjih istraživanja dvojice vrsnih hroničara Beograda. Otuda je Ilustrovana 

istorija beogradskih kafana knjiga o Beogradu koga više nema i o Beogradu čije 

tragove nedovoljno poznajemo i primećujemo. 

Ilustrovana istorija beogradskih kafana je uzbudljiva istorija  privatnog i javnog, 

kulturnog i društvenog, ekonomskog i političkog života u Beogradu i Srbiji od 

početka XIX veka do početka Drugog svetskog rata predstavljena kroz priču o 

kafanama i hotelima koji su u to vreme postojali u Beogradu. Autori taj vremenski 

raspon obeležavaju sintagmom „od Turskog hana do Aero kluba“. 

Ilustrovana istorija beogradskih kafana pokazuje kako su kafane u Beogradu u 

XIX veku, pa sve do početka četrdesetih godina XX veka bile „najvažniji prozor u 

svet“, mesto javnog i privatnog života, mesto gde se osnivaju i gde deluju političke 

stranke, mesto gde se održavaju izbori i vode najžešće političke borbe, ali i mesto 

gde se stvara kulturna istorija i gde se, pored slavnih pisaca koji su obeležili život 

nekih kafana, pojavljuju prva pozorišta, prvi bioskopi ili prva džez muzika u 



Beogradu i Srbiji. 

Gotovo svih predsednici srpskih vlada u XIX veku, kao i mnogi ministri, pa i neki 

vladari bili su vlasnici nekih od beogradskih kafana. Čitav javni život odvijao se u 

kafanama koje su bile jedinstvena pozornica događaja, aktivnosti, procesa, 

nastanka informacija. Svoje kafane u tom vremenu imaju i političke stranke i 

poznate javne ličnosti. Neke kafane ostale su poznate kao mesto zabave i 

neponovljivih uživanja. U drugima su opet bila neformalna sedišta obaveštajnih 

službi ili zavereničkih organizacija. Neke od najuzbudljivijih ili najzanosnijih priča 

iz moderne istorije Beograda čitalac će pronaći u ovoj knjizi o beogradskim 

kafanama i hotelima, od kojih većine više nema dok je jedan broj i dalje aktivan 

pod istim imenom, neke čak i na svojim istorijskim adresama. 

„Želeli smo da na osnovu bogatstva prikupljenih fotografija, arhivske građe, 

sećanja starijih i ondašnjih novinskih tekstova i reklama popravimo naše 

poznavanje kafanske istorije: da dosta poznatog samo potvrdimo, da podosta novog 

saznamo, pa tako i dopunimo korpus poznatog, ali i da ispravimo dosta toga 

netačnog što se nagomilalo u beogradskoj kafanologiji. Posebno nam je bilo 

dragoceno otkrivanje jednog potpuno zaboravljenog sveta, dobrim delom sasvim 

običnih, pa i nepoznatih kafana, onih tipično starobeogradskih, iz kraja, na ćošku“, 

kažu Boris Belingar i Boško Mijatović u predgovoru ovoj retkoj knjizi. 

Belingar i Mijatović su na osnovu opsežnih dugogodišnjih istraživanja 

rekonstruisali istoriju najvažnijih beogradskih kafana i hotela u XIX  i u prvoj 

polovini XX veka. Tako je istorija kafana ujedno i biografija čitavog niza 

upečatljivih i neobičnih ličnosti koje su na najrazličitije načine obeležili istoriju i 

svakodnevicu Beograda u trajanju od jednog i po veka. 

 

 

 

5. Nemanja Rotar: SUTRADAN POSLE DETINJSTVA: knjiga o Miki 

Antiću, nežnosti, pticama i odrastanju / Beograd: Arhipelag, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/sutradan-posle-detinjstva/ 

 

Knjiga o Miki Antiću. 

Roman o pesniku i njegovoj životnoj i književnoj avanturi, o vremenu u kome su 

pesnici bili slavni, a poezija deo svakodnevice, i o tome šta je bilo posle. 

Uzbudljiv roman o pesniku i boemu koji je obeležio jedno vreme, ali i o njegovom 

vremenu, sedamdesetim i osamdesetim godinama, kao i o vremenu u kome žive 

današnji Antićevi čitaoci. 

Rotar piše svoj neobični roman iz najveće moguće blizine, kao deo Antićeve 

porodice, kao neko ko je odrastao uz velikog pesnika, da bi sada, posle svega, 

uobličio i sklopio knjigu njegovog života. 

Između života i literature, između romana i romansirane biografije. 

 

 

 



 

6. Goran Marković: TRI PRIČE SAMOUBICA / Beograd: Arhipelag, 

2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.arhipelag.rs/knjige/tri-price-o-samoubicama/ 

 

Prva knjiga priča poznatog filmskog i pozorišnog reditelja i angažovanog 

intelektualca Gorana Markovića. 

 

Priče Gorana Markovića počivaju na snažnom unutrašnjem konfliktu i napetosti. 

Marković pripoveda zanimljivo i duhovito, ispunjavajući svoje priče uzbudljivom 

dramaturgijom. 

 

U sve tri priče Marković uobličava upečatljive glavne junake koji se u nekoj 

naročitoj situaciji suočavaju s trenutkom u kome se rasipa sav njihov dotadašnji 

život. 

 

Prva priča u knjizi, Podgrejana sarma od prekjuče, govori o plodnom piscu 

scenarija koji u jednom času gubi moć pisanja iz čega nastaje sva njegova 

tragedija. 

 

U drugoj priči, Susret sa himerom, Marković pripoveda o beogradskom zavodniku 

koji iznenada pada kao žrtva svoje osmišljene zavodničke tragedije postajući plen 

vlastite lakomislenosti i jedne uporne i, kako je on vidi, prosečne žene. 

 

Treća i najduža priča u knjizi, Druga smrt doktora Grujića, pripoveda o epidemiji 

variole vere u Beogradu i Srbiji 1972. godine. Film Gorana Markovića Variola 

vera proistekao je iz istog materijala po kome je nastala i ova uzbudljiva priča u 

kojoj se uverljivo predstavljaju napetost i humor, izuzetni događaji i tragikomične 

situacije, ljubav i kukavičluk, retka strast i bezgranična sebičnost, posvećenost i 

parališući strah, odanost i cinizam manipulacije, epidemijski karantin i nesloboda 

čitavog društva, veliki preokreti i veliki nesporazumi, cenzura u totalitarnom, 

zatvorenom društvu i strah i samouništavajuća strast običnih ljudi koji ga čine i 

koju mu se podvrgavaju. 

 

Priča Gorana Markovića u knjizi Tri priče o samoubicama daje širu perspektivu 

događaja i obimniji materijal od filma Variola vera. 

 

Koliko god na prvi pogled bile različite, okvirna ideja o sudbini jednog čoveka koji 

u dosuđenoj svakodnevici troši svoj smisao čini ove tri priče vrlo prepoznatljivom 

celinom. 

 

„U ovoj knjizi obrađujem tri sasvim različita slučaja rada na sopstvenoj propasti 

koji bi, u neku ruku, mogli da otvore pitanja zašto sve ove godine tako uporno 

radimo u korist sopstvene štete. Lično sam ubeđen da proces samouništenja u nas 



traje već jako dugo i da mu se ne može sagledati kraj. To ne znači da su ove tri 

priče mračne, naprotiv, ima u njima jako mnogo samoironije“, kaže Goran 

Marković povodom svoje knjige Tri priče o samoubicama. 

 

Govoreći o nastanku knjige, a pogotovu najduže priče u njoj, Druga smrt doktora 

Grujića, Goran Marković naglašava da „postoje stvari koje nije moguće snimiti ili 

nisu izvodljive na filmu, ali mislim da je potrebno da budu zabeležene“. 

 

„Materijal za Variolu veru prikupljao sam gotovo punu deceniju i filmu je trebalo 

tačno deset godina da se pojavi nakon strašne epidemije iskorenjene tropske bolesti 

koja je Srbiju zadesila 1972. godine. Toliko je, naime, trebalo vremena da, inače 

strogo tajeni, podaci nekako ,procure’. Materijal koji posedujem po obimu daleko 

prevazilazi okvire jednog dvosatnog filma, pa sam došao na ideju da ga ponudim i 

u literarnoj formi. Filmska priča ima objektivističku formu, izgleda kao 

rekonstrukcija događaja, a priča Druga smrt doktora Grujića ima svog glavnog 

junaka, kao što i sam naslov sugeriše. Ova ličnost se upravo uklapa u taj marljivi i 

sistematski rad na sopstvenom kraju“. 
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1. МОЛЕКУЛИ 

Иван Токин 

Београд: Самиздат, 2015. 

 

   

2. ЛЕЖАЊЕ НА КАУЧУ 

Ирвин Д. Јалом 

Београд: Нова књига плус, 2015. 

 

   

3. ФОКУСИРАНОСТ: НЕПРИМЕТНИ 

ПОКРЕТАЧ ИЗУЗЕТНОСТИ 

Данијел Големан 

Београд: Геопоетика, 2015. 

 

   

4. НЕСПОРАЗУМ У МОСКВИ 

Симон де Бовоар 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

5. НАСЛЕЂЕ БОЛЕНОВИХ 

Филипа Грегори 

Београд: Лагуна, 2007. 

 

   

6. РИБА У ВОДИ 

Марио Варгас Љоса 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

7. СМИСАО ЖИВОТА: ПРИЧЕ ИЗ 

ПСИХОТЕРАПИЈЕ 

Ирвин Д. Јалом 

Нови Сад: Психополис институт, 2015. 

 

 

   

8. СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ: БИОГРАФИЈА 

ПРВОГ СРПСКОГ КРАЉА ИЛИ ЗАШТО 

СРБИ НИСУ КАТОЛИЦИ 

Лука Мичета 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

9. ЧУДАН ОСЕЋАЈ У МЕНИ: ПРИЧА О 

ЖИВОТУ БОЗАЏИЈЕ МЕВЛУТА 

КАРАТАША, ЊЕГОВИМ ДОЖИВЉАЈИМА, 

САЊАРИЈАМА И ПРИЈАТЕЉИМА И 

СЛИКА ИСТАНБУЛСКОГ ЖИВОТА 

ИЗМЕЂУ 1969. и 2012. ГОДИНЕ ВИЂЕНА 

ОЧИМА МНОГИХ ЛИЦА: РОМАН 

Орхан Памук 

Београд: Геопоетика, 2015. 
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