
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 8 

2017.  



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  
 
Из наше базе која садржи преко 112.000 прописа, за свега неколико минута може се добити 
како важећи тако и неважећи пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као 
што се може добити и телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
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 
 
Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења  
                                                             (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
                             
Технички уредник:    Јелена Васиљевић, оператер за системе базе података 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Гордана Михајловић, оператер припреме података  
                      Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података     
                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

Лектор:                  Смиља Богдановић 
 
Коректор:              Јелена Васиљевић 
 
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 

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
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 старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. 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  

 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели, на 

нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији, Љубомира Милића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора  

Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели, на 

нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији, Данила Пантовића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 74/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Краљевини Белгији, Марине Јовићевић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Италији, Горана Алексића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 74/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије – сталног представника Републике Србије – шефа Сталне 

мисије Републике Србије при Савету Европе у Стразбуру, Зорана 

Поповића, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2017 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије – сталног представника Републике Србије – шефа Сталне 

мисије Републике Србије при Савету Европе у Стразбуру, Александре 

Ђуровић, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2017 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора   

Републике Србије у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне 

Ирске, Огњена Прибићевића, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2017 

 

Уредба о допуни Уредбе о Управи за заједничке послове републичких 

органа, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о програму и начину полагања 

државног стручног испита, Службени гласник Републике Србије бр. 

76/2017 

 



Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима 

претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2017 

 

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања 

програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 76/2017 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за националне мањине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2017 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Ници, Република 

Француска, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2017 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Калгарију, Канада, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2017 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Окланду, Нови Зеланд, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о отварању Конзулата Савезне Републике 

Југославије у Тел Авиву, Израел, Службени гласник Републике Србије бр. 

80/2017 

 

Одлука о образовању Радног тела за праћење спровођења Националне 

стратегије за процесуирање ратних злочина, Службени гласник Републике 

Србије бр. 80/2017 

 

Одлука о образовању Радне групе за успостављање националне базе 

података за борбу против тероризма, Службени гласник Републике Србије 

бр. 80/2017 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане 

Републике Индије (носиоце обичних пасоша), Службени гласник 

Републике Србије бр. 79/2017 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане 

Исламске Републике Иран (носиоце обичних пасоша), Службени гласник 

Републике Србије бр. 79/2017 

 



Правилник о допуни Правилника о кућном реду Посебног одељења за 

издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала, 

Службени гласник Републике Србије бр. 76/2017 

   

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Бранислава Божића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 75/2017 

 

Решење о изменама и допуни Решења о утврђивању листе означених лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 76/2017 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Милице Лукешевић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2017  

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Здравка Курћубића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2017  

 

Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких  органа, Здравка Курћубића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2017  

 

Решење о допуни Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2017  

 

Решење о измени и допунама Решења о утврђивању листе означених лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2017 

 

Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и 

децом и заштите жртава 2017–2022, Службени гласник Републике Србије 

бр. 77/2017  

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о посланицима у радном односу у 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 35/2017 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Измене и допуне Пословника Градског већа Града Београда, Службени 

лист Града Београда бр. 51/2017 



 

Правилник о изменама и допунама Правилника о Управи у Градском 

правобранилаштву Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

53/2017 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о измени и допунама Закона о пољопривредном земљишту, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2017 

  

Уредба о утврђивању Државног програма хитних санационих радова на 

објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у мају и јуну 2017. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2017 

 

Уредба о утврђивању Државног програма хитних санационих радова на 

објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у марту 2016. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и 

продају државних хартија од вредности на примарном тржишту, Службени 

гласник Републике Србије бр. 78/2017 

 

Уредба о изменама и допуни Уредбе о поступку контроле извршења 

уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине, 

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2017 

 

Уредба о престанку важења Уредбе о одржавању стамбених зграда и 

станова, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2017 

 

Уредба о начину вршења метролошког надзора, Службени гласник 

Републике Србије бр. 79/2017 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма 

Светог Саве, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2017 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима 

и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од 

самосталне делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2017 

 



Одлука о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних 

резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2017 

 

Одлука о учешћу нето вредности имовине свих добровољних пензијских 

фондова у процењеној вредности бруто домаћег производа у Републици 

Србији за 2016. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2017  

 

Одлука о изменама Одлуке о начину обрачуна накнада друштва за 

управљање добровољним пензијским фондом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 77/2017 

 

Одлука о измени Одлуке о посредницима друштва за управљање 

добровољним пензијским фондом и издавању дозволе за обављање послова 

информисања о добровољном пензијском фонду, Службени гласник 

Републике Србије бр. 77/2017 

 

Одлука о рачуноводственом отпису билансне активе банке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 77/2017 

 

Одлука о проглашењу престанка елементарне непогоде, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2017 

 

Одлука о допунама Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених 

производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа 

посебне дажбине, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2017 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Зеленог фонда Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 78/2017 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о минималном захтеву за капиталом 

и подобним обавезама банке, Службени гласник Републике Србије бр. 

78/2017  

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о информацијама и подацима који 

се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана 

реструктурирања банке и банкарске групе, Службени гласник Републике 

Србије бр. 78/2017  

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за спровођење 

препорука из „Беле књиге“ Савета страних инвеститора, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2017  

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за 

сузбијање сиве економије и Заједничке групе за унапређење позиције 



Републике Србије на листи Светске банке „Doing business“, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2017  

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о расподели и коришћењу средстава 

за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо 

заједно – ЕИБ 9, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2017  

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о образовању Савета за иновационо 

предузетништво и информационе технологије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 79/2017 

 

Одлука о изменама Методологије за одређивање цене електричне енергије 

за гарантовано снабдевање, Службени гласник Републике Србије бр. 

79/2017 

 

Правилник о условима које треба да задовољи објекат за одговарајући 

смештај, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2017 

 

Правилник о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу стамбене 

подршке, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2017 

 

Правилник о садржини и начину вођења евиденције поступака исељења и 

пресељења, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2017 

 

Правилник о сервису за управљање бродским саобраћајем (VTS), 

Службени гласник Републике Србије бр. 76/2017  

 

Правилник о условима и нормативима за планирање и пројектовање 

стамбених зграда и станова у програмима стамбене подршке, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2017  

 

Правилник о садржини и обрасцу, као и начину вођења евиденције коју 

воде овлашћена тела, Службени гласник Републике Србије бр. 77/2017  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини документације 

која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит 

отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2017 

 

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране 

животињског порекла за 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 79/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за расподелу и 

коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о 



начину расподеле тих средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 

79/2017 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном 

информисању, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2017 

  

Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа 

допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у 

обавезно осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 74/2017 

 

Тарифа накнада које СОКОЈ наплаћује по основу јавног саопштавања 

музичких дела путем биоскопских пројекција (Тарифе за биоскопе), 

Службени гласник Републике Србије бр. 79/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских 

фарми у АП Војводини у 2017. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 35/2017 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и 

опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП 

Војводине у 2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 35/2017 

 

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за 

суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у 

заливним системима, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

37/2017 

 

Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним 

друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру 

креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, 

опреме или софтвера у 2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 37/2017 

 

Измена Правилника за доделу средстава за подизање нових рибњака и 

реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2017. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 37/2017 

 

 

 

 

 



Службени лист Града Београда 

 

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава 

и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 53/2017 

  

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Правилник о допуни Правилника о условима за производњу лекова, 

садржају обрасца дозволе за производњу лека и регистру издатих дозвола 

за производњу лекова, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2017 

 

Правилник о допуни Правилника о начину пријављивања, прикупљања и 

праћења нежељених реакција на лекове, Службени гласник Републике 

Србије бр. 75/2017 

 

Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза, Службени 

гласник Републике Србије бр. 76/2017 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о Листи лекова који се 

прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 76/2017 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни 

конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене 

заштите, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 38/2017 

 

Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога 

пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у 

области здравствене заштите, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 38/2017 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о образовању Одбора за организацију Петог дијалога о политикама 

у образовању НР Кина – ЦИЕЗ и Четвртог састанка Конзорцијума 

институција високог образовања НР Кина – ЦИЕЗ, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2017 

 

Одлука о утврђивању мера заштите, граница заштићене околине и мера 

заштите заштићене околине манастира Градац, непокретног културног 

добра од изузетног значаја, Службени гласник Републике Србије бр. 

79/2017 

 

Одлука о образовању Националног савета за спречавање негативних појава 

у спорту, Службени гласник Републике Србије бр. 79/2017 

 

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања 

за страни језик, Службени гласник Републике Србије бр. 78/2017  

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 74/2017 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2017 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са 

територије Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање пројеката 

од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне Покрајине 

Војводине у 2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 37/2017 

 

Исправка Правилника о измени Правилника о школском календару за 

основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине 

за школску 2017/2018. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 35/2017 

 

 

 

 

 

 



РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење 

станова у државној (јавној) и друштвеној својини периоду јул–децембар 

2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 75/2017 

 

Индекси потрошачких цена за јул 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 78/2017  

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и 

доприноса по запосленом исплаћеним у јулу 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 79/2017 

 

Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. 

став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану, Службени гласник 

Републике Србије бр. 76/2017 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2017. године, Службени 

лист града Београда бр. 53/2017 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2017. 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. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена питања 

2. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 

3. PC PRESS 

4. 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 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. Стари Београд: из путописа и мемоара, 1951. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. БЕОГРАД: ВРАТА ИСТОКА, КАПИЈА ЗАПАДА 

Катарина Колаковић 

Београд: Евро, 2015. 
  

2. КУЛТУРНА ИСТОРИЈА СРБА: ПРЕДАВАЊА 

Јован Деретић 

Београд: Evro Book, 2016. 
  

3. ПЕРУНОСЛАВИЈА: О ПАГАНСКИМ БОГОВИМА У 

НЕПАГАНСКА ВРЕМЕНА 

Дејан Ајдачић 

Београд: Алма, 2016. 

  

4. ЏИХАДИСТА ИЗ СУСЕДСТВА: ИСЛАМСКА ДРЖАВА 

ПРЕД НАШИМ ВРАТИМА 

Халид Фуад Алам 

Београд: Евро, 2015. 

  

5. СРПСКА УМЕТНОСТ 1950–2000: ПЕДЕСЕТЕ 

Јерко Јеша Денегри 

Београд: Orion Art: Topy, 2013. 

  

6. СРПСКА УМЕТНОСТ 1950–2000: ШЕЗДЕСЕТЕ 

Јерко Јеша Денегри 

Београд: Orion Art: Topy, 2013. 

  

7. СРПСКА УМЕТНОСТ 1950–2000: СЕДАМДЕСЕТЕ 

Јерко Јеша Денегри 

Београд: Orion Art: Topy, 2013. 

  

8. СРПСКА УМЕТНОСТ 1950–2000: ОСАМДЕСЕТЕ 

Јерко Јеша Денегри 

Београд: Orion Art: Topy, 2013. 

  

9. АНТОЛОГИЈА КУЋА 

Ранко Радовић 

Београд: Orion Art: Радио-телевизија Србије, 2016. 

  

10. У СРПСКО-ВИЗАНТИЈСКОМ КАЛЕИДОСКОПУ: 

АРХИТЕКТУРА, НАЦИОНАЛИЗАМ И ИМПЕРИЈАЛНА 

ИМАГИНАЦИЈА 1878–1941 

Александар Игњатовић 

Београд: Orion Art: Архитектонски факултет Универзитета, 

2016. 

  

11. ГЛОБАЛИЗАЦИЈСКЕ ИЗВЕДБЕ: КЊИЖЕВНОСТ, 

МЕДИЈИ, ТЕАТАР 

Дубравка Ђурић 

Београд: Orion Art, 2016. 

  

12. ЕКСПРЕСИОНИЗАМ У СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ 

Ђорђе Алфиревић 

Београд: Orion Art, 2016. 



13. ТЕОРИЈА СЕНКИ 

Паоло Мауренсиг 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

14. УТОПИЈА ПРАВИЛА: О ТЕХНОЛОГИЈИ, ГЛУПОСТИ И 

СКРИВЕНИМ РАДОСТИМА БИРОКРАТИЈЕ 

Дејвид Грејбер 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

15. ПРИВАТНА ПОШТА ЛАЗАРА ПРЕДОЈЕВИЋА: РОМАН 

Јованка Живановић 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

16. ТЕЛО 

Виктор Јерофејев 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

17. ЛУТКАР 

Јустејн Гордер 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

18. НУЛА К 

Дон Делило 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

19. PAPE SATÀN ALEPPE: HRONIKE FLUIDNOG DRUŠTVA 

Умберто Еко 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

20. СИЛА ДОБРОТЕ: ДАЛАЈ-ЛАМИНА ВИЗИЈА ЗА НАШ 

СВЕТ 

Данијел Големан 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

21. ХРОНИКА СУМЊЕ 

Владислав Бајац 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

22. ЛУТКА ОД МАРЦИПАНА 

Мухарем Баздуљ 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

  

23. ПОСЛЕДЊА НОЋ НА ПЛАЖИ ТРЕМОР 

Микел Сантјаго 

Београд: Evro book, 2016. 

  

24. ЈАНИЧАР 

Саша Ђорђевић 

Београд: Evro book, 2016. 

  

25. УСПОН ЗЛА 

Роберт Галбрајт 

Београд: Evro book, 2016. 



  

26. ПРЕД СВИТАЊЕ 

Сузан Луис 

Београд: Evro book, 2015. 

  

27. УЛИЦА СВИТАЦА 

Кристин Хана 

Београд: Evro book, 2016. 

  

28. ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ДАО РЕЧ 

Ерик Стори 

Београд: Evro book, 2016. 

  

29. УБИЦА АНДЕШ И ЊЕГОВИ ПРИЈАТЕЉИ 

Јунас Јунасон 

Београд: Evro book, 2016. 

  

30. ХЕР ИСАКОВИЦЕВО БЛАГО 

Дани Ватин 
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1. Душан Батаковић: СРБИЈА И БАЛКАН: Албанија, Бугарска, Грчка 

1914–1918 / Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 

2016. 

 

Преузето из књиге 

 

 

У Србији данас вероватно нема породице која не чува неку од страшних 

или светлих успомена на Први светски рат. За разлику од трагичног 

грађанског рата и окупације 1941–1944, када је народ Србије, подељен у 

више сукобљених идеолошких табора, страдао чешће од руке својих 

сународника него од окупаторских снага, у Првом светском рату су 

непојамна страдања полако падала у заборав после спектакуларних победа, 

као резултата заједничког војног напора читавог народа. У свакој 

породици, па и у мојој, сећање на Велики рат утиснуто је поносно у 

заједничко памћење, као трновит ход од страдалничког изгона до 

победничког повратка, проткано ретким примерима свесног жртвовања и 

беспримерног јунаштва. Један од мојих дедова је, на питање како је било у 

Великом рату, с нескривеним победничким самозадовољством лаконски 

одговорио: „Није, сине, ни било тако лоше, срушили смо три царства, 

турско, аустријско и немачко, а ослободили нашу поробљену браћу из 

прека“. На примедбу да је у том „паденију царстава“ нестала и савезничка 

руска империја, деда би резигнирано одмахнуо руком, немоћан пред 

жалосним нестанком царства Романових. 

 

Одрастајући уз ратне приче и догодовштине мога деде по мајци, Цветка М. 

Павловића, за мене је епопеја Великог рата већ у раној младости постала 

део не само личне историје, него, у вишеструко симболичком значењу, и 

важан део мога идентитета. Заједно с дедом, оплакивали смо јуначку смрт 

његовог оца, мога прадеде по мајци, Милована Павловића, из Бобовика код 

Владимираца, редова Дринске дивизије I позива, који погибе у славној 

бици на Церу. Деда Цветко ми је често препричавао епизоде из бежаније 

породице у унутрашњост Србије, приповедао о страдању најближих рођака 

у бестијалним одмаздама ау- строугарских војника, о свом учешћу у 

Топличком устанку, и борбама када је као млади добровољац ослобађао 

Босну, носећи, километрима, на леђима једног од  својих рањених сабораца. 

У поратној служби, деда Цветко је као жандарме- ријски поднаредник 

чувао најпре притвореног принца Ђорђа у Горњој Топоници, а затим и 

самога краља Александра на двору у Београду. Премда сам одрастао у 

родном Београду, „у кругу двојке“, заокупљен рокенролом и авангардним 

филмовима, моја присна веза са породичним ратним наслеђем – заједно са 

аутентичним увидима у нашу скорију прошлост, упијаним свакодневно, 



бар десетак година пре уписа на студије историје – била је необично дубока 

и разноврсна. 

 

У породици мога оца, мој деда Мирко Н. Батаковић, родом из села Ораха 

код Никшића, заједно са братом Божом, по капитулацији црногорске војске 

почетком 1916, прешао је као добровољац у српску војску, да би преко 

Скадра био пребачен најпре на Крф, а затим и на Солунски фронт, где је 

учествовао у свим борбама, као и у његовом завршном пробоју. Као 

добровољац, ђед Мирко добио је крајем 1920-их у ројалистичкој 

колонизацији имање у Војводини, у Липару код Куле, да би се касније 

настанио у Врбасу. Нешто сазнања о његовој личној епопеји добио сам од 

мога оца Томислава, пошто је ђед Мирко – по власти – тим речима, по 

занимању професионални ратник и јунак – умро пре мога рођења, иза њега 

је, уз гусле и приче о ратним подвизима, остало многобројно ордење 

црногорске и српске војске. Породичне судбине пратиле су ме, кад је 

Велики рат у питању, све до наших дана. Пред предавање у Народном 

музеју у Шапцу, у новембру 2014. године, разгледао сам изложбу о 

жртвама рата из 1914. у шабачком округу: окренувши се према монитору на 

којем су се низала имена цивилних жртава, појавила су се имена 

четворочлане породице Батаковића, рођака за које до тада нисам ни знао: 

они су, укључив и двоје мале деце, били побијени у аустроугарским 

репресалијама. 

 

Мајчин отац, деда Цветко, из личног искуства ми је стално говорио да се 

Срби на Балкану могу ослонити једино на Грке, да се Бугарима и 

Албанцима не може веровати, а да су нам једини прави пријатељи, осим 

Руса, још само Французи. Увек наклоњен значају усмене традиције – на 

чији немерљиво велик значај ме је својевремено упућивао мој професор 

Радован Самарџић – као историчар често сам био у прилици да кроз густу 

шуму непрегледних количина историјског материјала, архивске грађе и 

наративних извора, проверавам оцене историје које су сачуване у нашем 

породичном искуству. Уз ретка одступања, показало се да је породично 

сећање подједнако вредно пажње, што ми је, при испитивању менталитета 

одређених националних и етничких група у ратним околностима, помогло 

да сагледам целовитију слику времена, која се редовно реконструише кроз 

скрупулозну, упоредну анализу расположивих историјских извора. 

 

Албанија, Бутарска и Грчка у Великом рату, три су теме које сам годинама 

истраживао, а резултате тих истраживања сада саопштавам на овом месту, 

у књизи Србија и Балкан 1914–1918. Румунија је овде изостављена из два 

разлога: први је што Румуни нерадо гледају на сваки покушај да буду 

сврстани у балкански простор, инсистирајући упорно да су само део 

Југоисточне небалканске Европе, а други је слаба истраженост српско-

румунских односа у овом раздобљу, као и много мањи значај учешћа 

Румуније за ток и исход рата на Балкану. Босна с Херцеговином, Црна Гора 



и Војводина, са Србима у Хрватској, Славонији и Далмацији, обухваћене су 

уводним есејом написаним с циљем да се читаоцима пружи заокружена 

слика ратних напора српског народа изван Србије, и истакну, у 

одговарајућој мери, често запостављена поглавља о страшним прогонима 

којима је, због етничке и верске припадности, био изложен. Како је већина 

студија за ову књигу била завршена до 2014, изостало је, осим изузетно, 

навођење резултата из обимне литературе, наше и стране, која се у 

међувремену појавила. Овде су, уз моје студије додата и два важна 

историјска документа: мемоарски запис генерала Драгутина Милутиновића 

о командовању Албанским трупама (који сам својевремено објавио), и мало 

позната брошура са говором Р. Агатоновића у Народном представништву 

1919, која добро допуњује, с подацима из других извештаја, мој претходни 

текст о бугарским злочинима у Србији. 

 

У припреми овог рукописа драгоцену помоћ пружили су ми моји, заиста 

незамењиви, сарадници из Балканолошког института САНУ – Драган 

Бакић, Вељко Станић и Душан Фундић, као и агилни стипендисти 

Института са мог пројекта – Ања Николић, Јелена Радосављевић, Милош 

Војиновић и Милош Мишић, који, сви одреда, подједнако исказују 

посвећеност важним историјским темама и стваралачкој синергији у 

њиховој обради. Око прибављања литературе, ретких публикација и 

фотографија благодарност дугујем и Валентини Бабић и Краниславу 

Вранићу, такође из Балканолошког института САНУ. 

 

У Београду, 3 септембра 2016, на рођендан моје предивне, тешко болесне 

мајке Милене... 

                                                                                              Душан Т. Батаковић 

 

 

 

2. Свејн Менесланд: СРБИЈА У XIX ВЕКУ У ОЧИМА 

СТРАНАЦА – SERBIA IN THE 19th CENTURY SEEN BY 

FOREIGNERS / Нови Сад: Прометеј, 2016. 

 

Преузето са сајта: http://www.politika.rs/sr/clanak/370329/Srbija-devetnaestog-

veka-u-ocima-stranaca 

 

 

Србија деветнаестог века у очима странаца 

 

Европа је упознала српску културу у првој половини XIX века кроз 

народну поезију, у периоду романтизма. Главна личност био је Јакоб Грим 

који се упознао са Вуком Караџићем и одушевљено пратио његов рад. 

Мало европских земаља доживело је такву темељну промену у XIX веку 

као Србија. Тачно је да су многе европске нације у том веку доживеле 



велике промене, од претежно пољопривредних у индустријска друштва. 

Међутим, Србија се развила из једне потпуно назадне провинције 

Отоманског царства. Од друштва које су одликовале неписменост и 

примитивна пољопривреда, крајем века, Србија је израсла у модерну 

европску државу, међународно признату, са растућом индустријализацијом 

и образованом средњом класом. Првих деценија Србија је била ван 

интересовања западних Европљана, али је неколико пута у току XIX века 

доспевала у жижу међународне пажње.  

 

Овим речима Свејн Менесланд, у књизи „Србија у XIX веку у очима 

странаца”, коју су објавили новосадски „Прометеј” и кућа „Sypress” из 

Осла, говори, цитирајући стране изворе, о Србији XIX века. Књигу на 

великом формату, луксузно опремљену, на више од триста страна, с 

великим бројем илустрација, с енглеског је превео Бранко Момчиловић. 

Аутор Свејн Менесланд, професор је емеритус славистике на Одсеку за 

литературу, културне студије и европске језике Универзитета у Ослу. 

Студирао је славистику у Ослу, Београду и Новом Саду. Члан је Норвешке 

академије наука и Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине. 

 

Може се рећи да српска историја, XIX век, објашњава Менесланд, обухвата 

период од Карађорђевог устанка 1804. до убиства краља Александра 1903. 

Што се територије тиче, у ову књигу су укључене оне које су припадале 

српској држави XIX века. Описи јужних територија укључени су пре 

њиховог припајања Србији 1878. Територије које су припојене касније, у 

XX веку – Стара Србија (Косово и Метохија, Санџак) и Војводина, нису 

обухваћене. 

Деветнаести век упознао је свет са Србијом. Наравно, било је и раније 

писаца који су забележили своје утиске о Србији, нарочито када су 

путовали кроз Београд, ка Цариграду. Рани примери су у XVI веку, Немци 

Јакоб фон Бецек, Штефан Герлах и Ханс Дерншварм. Турски град и 

тврђава оставили су снажан утисак на западне путнике. После отоманског 

освајања Београда 1521. тврђава је потпуно обновљена, а град је попримио 

оријентални изглед. Деветнаести век био је „златно доба” Београда као 

отоманског утврђења. 

Град је имао осамдесет џамија и базара. Британац Едвард Браун путовао је 

кроз Србију и оставио занимљива запажања: „Кратак опис неких путовања 

по Мађарској, Србији, Бугарској, Македонији и другде” (Лондон, 1683). 

Други путници са запада, који су посетили Београд, у том веку, били су 

Немац Адам Фрајхер фон Херберштајн (1609) и Француз Луј де Еј де 

Корменен (1622). 

 

Прва књига о догађајима у Србији у XIX веку књижица је коју је 

аустријски официр и војни писац Андреас Ритиг фон Фламерштерн 

написао 1813, о Карађорђу – „Czerny Georg, feldherrder servier Darstellung 

Seines Lebens Und Characters”. Портрет Карађорђа, из ове књиге, унет је у 



ову књигу. Касније, 1829, чувени немачки историчар Леополд Ранке 

објавио је историју Српске револуције – „Die Serbische Revolution”. 

Проширена верзија преведена је на енглески. На тај начин, европско јавно 

мњење обавештено је о српским устанцима. 

 

Европа је упознала српску културу у првој половини XIX века кроз 

народну поезију, у периоду романтизма. Главна личност био је Јакоб Грим 

који се упознао са Вуком Караџићем и одушевљено пратио његов рад. 

Грим је објавио приказе Караџићевих књига, од прве збирке народних 

песама из 1815, преко Српског рјечника из 1819, тротомног издања 

Српских народних пјесама 1823–1824, и Граматике 1824. Гетеово 

одушевљење народним баладама је допринело њиховој слави, а славни 

песници романтичари у целој Европи преводили су српске народне песме: 

Шарл Нодје, Проспер Мериме, Ламартин, Жерар де Нервал, Александар 

Пушкин, Волтер Скот, чак и фински национални песник Јохан Лудвиг 

Рунеберг (1830). 

 

Тридесетих година XIX века странци су почели озбиљније да пишу о 

Србији, међутим, углавном су то запажања током путовања на Исток. 

Постојале су две могућности: Дунавом или кроз Србију. Један од првих 

путописаца био је Џорџ Кепел који је 1831. објавио у Лондону „Опис 

путовања преко Балкана”, у два тома. Два француска аутора, у повратку из 

Свете земље, путовала су 1834. преко Балкана и оставила записе о српским 

градовима, посебно о Нишу. Један је био славни француски песник Алфонс 

де Ламартин (1790–1869), а други његов сапутник др Жан Власт Деларојер. 

Ламартин је објавио своје „Путовање по Истоку” у Паризу 1835, а 

Деларојер своју књигу, истог наслова, следеће године. Чувен је Ламартинов 

запис о Ћеле-кули, надомак Ниша. 

 

Славни британски археолог Остен Хенри Леард пропутовао је кроз Београд 

у време када је збачен кнез Милош и на власт доведен кнез Александар 

Карађорђевић 1842, што је описао у својој „Аутобиографији”. 

 

Тек четрдесетих година XIX века објављене су књиге енглеских аутора које 

су у целини посвећене Србији. Прву је објавио шкотски дипломата и писац 

Ендру Арчибалд Пејтон (1811–1874). Године 1843. постављен је за 

генералног конзула у Србији. Објавио је велики број књига о источним 

темама: „Србија, или боравак у Београду”, „Истраживања на Дунаву и 

Јадрану, или допринос модерној историји Мађарске и Трансилваније, 

Далмације и Хрватске, Србије и Бугарске”, у две књиге. 

 

Већина текстова у овој књизи, објашњава Свејн Менесланд, узета је из 

енглеских извора да би се избегло превођење и задржао оригиналан језички 

стил. То значи да текстови не одражавају ставове странаца у целини, већ 

само енглеских и америчких званичника. Можда ће савремени српски 



читалац наћи много необичних, чак и увредљивих коментара и слика, али 

текстови и слике морају се оцењивати као сведочанство онога времена – 

XIX века. 

 

                                                                                              Зоран Радисављевић 

 

 

Рај или дивљина на истоку – извод из интервјуа са Свејном 

Менесландом 

 

Преузето са сајта: http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:631185-Raj-ili-

divljina-na-istoku 

 

Када је пре више од пола века, као студент славистике, дошао у Београд, 

једино што је из овдашње културе познавао норвешки академик и професор 

емеритус Свејн Менесланд била су Андрићева дела На Дрини ћуприја и 

Травничка хроника. Онда се толико „инфицирао” тим новим и непознатим 

светом, каже у разговору за „Новости”, да је читав живот посветио 

проучавању језика и култура са ових простора. Не само Србије већ и Босне, 

Македоније и Словеније. 

Пред Сајам књига допутовао је у Београд како би представио нову књигу 

Србија у 19. веку у очима странаца. Ово богато илустровано и луксузно 

опремљено издање објавио је новосадски Прометеј. 

 

– Књига даје слику свакодневице у Србији у 19. веку и представља неку 

врсту илустроване историје – објашњава Менесланд. – Ово није научно 

дело, већ је популарно писана књига, а сви текстови су паралелно 

штампани и на енглеском. Материјале сам сакупљао из илустрованих 

европских часописа тог времена, разних архива, антикваријата... Један од 

важних извора био ми је Феликс Каниц, али сам пронашао велики број 

слика и цртежа који никада нису виђени. Нисам распоређивао материјал 

хронолошки, него тематски – живот у селу, цркви, граду, на путу... 

 

Колико је заступљен политички живот? 

– У другој половини 19. века било је ратова због којих су долазили страни 

дописници. У то време илустровани часописи, које је имала свака европска 

држава као недељнике, на терен су слали и уметнике који су цртали 

догађаје. Пронашао сам слике уметника који су били, а и сада су веома 

познати и признати у својим земљама. 

 

Као младу нацију у формирању, како су нас тада видели страни 

дописници? 

– Углавном су били позитивни, јер су пронашли земљу која је била 

другачија од западне Европе. Дивили су се народним обичајима. Неки, 

ипак, нису били најбоље упућени, тако да има и предрасуда – мислили су 



да чим пређу реку код Земуна, улазе у источњачки, „дивљи” свет. Тако да 

су једни били одушевљени и сматрали да су пронашли рај на земљи, док је 

за друге то био потпуно непознати свет. 

 

Колико су подржавали нашу борбу за ослобођење и независност? 

– Постоји мало извора који се односе на српске устанке. У то време Србија 

није била у центру пажње. Касније, када је постала кнежевина, 

интересовање се повећало. Можда је тек захваљујући преводима народних 

песама које се сакупио Вук Караџић српска култура постала позната у 

свету, што је било тек тридесетих година. 

 

Да ли се у Србији у то време тешко живело? 

– Рекао бих, по илустрацијама, да су сељаци у 19. веку доста добро живели, 

имали развијену пољопривреду, бавили се свињама. За странце ова књига 

може да буде занимљива јер даје увид у развој Србије, од те руралне, 

заостале земље у једну модерну европску државу. 

 

Колику су улогу у развоју имали Обреновићи? 

– Запад су веома занимале српске династије: сви ти проблеми, сукоби, 

убиства. Уосталом, историја српских династија има драматичан развој као 

код Шекспира. Али нису их интересовали само сукоби. Извештавало се и 

са свадби, пратило се и када је нека кнегиња или краљица била протерана 

или се вратила. Књигу завршавам убиством краља Александра и краљице 

Драге. На једној од последњих илустрација представљено је како народ, 

дан после атентата, чека краља Петра Карађорђевића, што је поглед 

унапред, нови почетак Србије – сви су задовољни што он долази. 

 

У чему је специфичност овдашњих култура? 

– Имате врло богату народну музику, ваш фолклор је нешто посебно. Ту је 

и изузетна књижевност, јер аутори са ових простора имају искуство, не 

само из историје, већ и савременог живота, на основу кога може да се 

створи врло добра и значајна књижевност. Наши писци то немају, код нас 

је живот досадан.  

  

                                                                                                                  М. Краљ 

 

 

 

3. Васа Казимировић: ЦРНА РУКА: личности и догађаји у 

Србији од преврата 1903. до Солунског процеса 1917. године / 

Нови Сад: Прометеј, 2013. 

 

Преузето са сајта:  

http://www.politika.rs/sr/clanak/276146/Apis-je-bio-i-davo-i-Dzejms-Bond 

 



 

Издавачка кућа Прометеј из Новог Сада објавила је књигу Васе 

Казимировића Црна рука – личности и догађаји у Србији од преврата 1903. 

до Солунског процеса 1917. године. О овој обимној студији, на више од 800 

страна, у Римској дворани Библиотеке града Београда, говорили су 

Чедомир Антић, Милош Казимировић и Зоран Колунџија. Реч је о репринт 

издању књиге која се први пут појавила 1997. године.  

 

Тежиште књиге стављено је на казивање о тајном официрском удружењу 

„Уједињење или смрт”, названом Црна рука, основаном од непосредних 

извршилаца убиства краља Александра и краљице Драге Обреновић, и које 

је од једних окарактерисано као патриотска, а од других као превратничко-

терористичка организација. Посебна пажња посвећена је настојањима 

првака овог удружења да постану одлучујући фактор у земљи и да, поред 

осталог, збаце с престола краља Петра Карађорђевића и његову династију. 

Основу књиге чини архивска грађа из страних и домаћих архива, као и 

необјављене дневничке белешке личности које су биле у прилици да 

сазнају многе тајне, а за свог живота нису смеле или нису могле да их 

обелодане. Осим архивске грађе и релевантне домаће и стране литературе 

(и оне која је нашој широј јавности мало позната), као важан извор 

информација аутору су послужили и записници са заседања Народне 

скупштине, који представљају ризницу података о приликама у Србији – и 

за време владавине Обреновића и за време владавине Карађорђевића. 

 

Важан извор аутору је била и штампа, она иза које су стајале политичке 

партије. Многе податке аутор је нашао и у такозваној тиражној штампи, 

„марјаш-штампи”, која је задавала велике главобоље свим структурама 

ондашњег друштва у Краљевини Србији. 

 

Уз напомену да су Аписа, у историографији и књижевности, називали или 

– ђаво, или – Џејмс Бонд, Чедомир Антић је приметио да књига Црна рука 

заслужује сестру близнакињу, односно књигу која ће из страних извора 

осветлити деловање Црне руке, јер је Васа Казимировић користио пре свега 

домаће изворе. 

 

Књига његовог покојног оца – Црна рука, објаснио је Милош Казимировић, 

део је замишљене, недовршене, трилогије о политичким обрачунима у 

Србији, од Карађорђа до данас. Посебно је занимљива прича о Драгутину 

Димитријевићу Апису, који је доживео судбину многих Срба, пре и после 

њега, с тим што његову главу курири нису носили у Истанбул (као 

Карађорђеву), нити је био изручен неком страном трибуналу, као што су то 

у више наврата захтевали Немци, Аустроугари и Енглези. 

 

Књига Црна рука до детаља описује време и притиске којима је Србија 

била изложена. Али, исто тако, описује и бруталност оних који су 



обећавали бољу будућност, чак и када су наступали у име српске 

добробити.  

                                                                                                                                  

З. Р. 

 

 

 

4. Дејан Томић: ЗНАМЕНИТИ СРБИ У ЗБИВАЊУ, 

КАЗИВАЊУ И АНЕГДОТАМА / Нови Сад: Прометеј, 2016. 

 

Преузето са сајта:  

http://www.rts.rs/page/rts/sr/Издаваштво/story/2289/izdanja/2495936/znameniti-

srbi-u-anegdotama.html 

 

 

После објављивања књиге Знаменити Срби у анегдотама (Прометеј, Нови 

Сад, 1999) Дејан Томић је, упорним вишегодишњим радом, дошао до 

материјала за ново издање, двоструко веће по обиму и богатије по 

садржају. 

 

Поред знатног броја „правих” анегдота, овде се налазе и многи текстови 

који су заправо примери који илуструју филозофске, политичке, педагошке 

и културне идеје и концепције актера. Сви ови текстови, гледани као 

целина, представљају веома занимљив мозаик о српској политичкој и 

културној елити током два века (од Доситеја Обрадовића, преко војвода, 

кнежева, владика и краљева, до Јована Дучића, Вељка Петровића и Иве 

Андрића). 

 

 

 

5. Огист Боп: СА СРПСКОМ ВОЈСКОМ ОД НИША ДО КРФА 

1915–1916: француска сведочанства – Avec le gouvernement et 

l’armée Serbe de Nich à Corfue 1915–1916: témoignages français / 

Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2016. 

 

Преузето са сајта: 

http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/ogist_bop_od_nisa_do_krfa.26.html?news_id=

299824 

 

 

Од најчитанијих трилогија и званичних историја, до свечаних и тужних 

стихова песника – сва ова знаменита дела говоре о егзодусу библијских 

размера. Једно сведочанство посебно се издваја и заслужује нарочиту 

пажњу читалаца. Реч је о, по обиму невеликој, књизи За српском Владом од 



Ниша до Крфа: 20. октобра 1915 – 19. јануара 1916. Огиста Бопа, 

потресном сведочанству из прве руке које је, на француском језику, 

објављено још лета 1916. године у Паризу, у издању Министарства 

иностраних послова Републике Француске.  

Сâмо небо погледало је Огиста Бопа, француског амбасадора у Србији под 

јесен 1915. године. А фортуна овом свом ретком миљенику подарила 

највећу привилегију коју само пробрани доживе у дипломатској каријери – 

да буде учесник и сведок историјских догађаја. Да учмалу атмосферу 

дипломатских синекура – досадних пријема, уштирканих кошуља и 

лакованих ципела, замени усколебаним временима, најнеприступачнијим 

врлетима, војничким шињелом и цокулама. Писац, заједно са колегама 

амбасадорима савезничке Русије, Енглеске и Италије, у кишну и хладну 

јесен 1915. креће у непознато. За српском владом. И тако, и сам, учествује у 

једној од највећих голгота савремене историје. У надљудском 

страдалништву, о којем ће потом, у својој књизи, сведочити дипломатски 

прецизно, морално деликатно и дубоко потресно. 

 

Поход започиње 20. октобра 1915. у Нишу, вароши која је од краја јула 

претходне године замењивала Београд као престоницу Србије. Француски 

посланик описује атмосферу у граду који се мало по мало празнио и наводи 

да су зверства, „која су Аустро-Маџари починили у току своје офанзиве 

1914. године” још била у живој успомени. Прва станица четворице 

савезничких амбасадора било је Краљево – „мало, чисто, мирно, са лепом 

околином” – и великом гостионицом „Париз” у самом његовом средишту. 

У Краљеву их затичу рђаве вести. Непријатељ је заузео Ужице, Ваљево 

такође. Српска Врховна команда напушта Крагујевац и премешта се у 

Крушевац. „Туга и неспокојство огледа се на свим лицима”, дочарава Огист 

Боп. Влада из Ниша у Краљево стиже 29. октобра касно увече. Наш 

хроничар не пропушта да забележи да је три дана раније председник српске 

владе, Никола Пашић, отпутовао у Врњце на сахрану „свог старог друга” 

Лазара Пачуа, министра финансија. Припремајући се за покрет, Боп и 

његов енглески колега, сер Чарлс Луи де Гра, са једног моста на Западној 

Морави у реку бацају печате и жигове својих посланстава како би се 

ослободили терета који није неопходан за тешку мисију која им предстоји.  

 

Последњег дана октобра српска влада и амбасадори Споразумних сила 

крећу пут Рашке. Пут, који их од Краљева, долином Ибра, води ка 

Косовској Митровици, француски амбасадор назива „јединим путем који је 

остао Србији”. Пролазећи надомак Студенице, коју је походио још 1891. 

године, приликом своје прве посете Србији, Боп читаоца подсећа на ово 

„ремек-дело српско-млетачке уметности”, а пишући о урођеном оптимизму 

у Срба храбри самога себе, ни не слутећи какве га све невоље тек чекају. У 

Рашкој, варошици од шесто душа, коју путописац назива орловским 

гнездом које „у свануће, у јутарњој светлости, заноси своје посетиоце”, Боп 



бележи да је, до само пре три године, мост преко Ибра био граница Србије 

и Турске.  

 

Већ првог дана новембра овај несвакидашњи дипломатски караван креће 

пут Митровице. Од Лепосавића, бележи амбасадор, наступају тешкоће. 

Мостова нема, а хладан Ибар однео је, приликом преласка, сандук са 

Боповом униформом. Као што је на више места ледена река преплавила пут 

нашем путописцу, Митровицу је „била преплавила покренута Србија”. 

„Јадни Срби!”, пише из Косовске Митровице, „њихове патње извињавају 

душевно стање у које су пали када су видели свој слом”. Гостионица 

„Бристол” постала је својеврсна дипломатска трпезарија у којој четворка 

савезничких амбасадора чека српску владу, Врховну команду и регента 

Александра који, овим редом, 12, 13. и 15. новембра стижу у Митровицу. 

Престолонаследник, кроз читаву књигу, као сваки прави ратни командант, 

увек је последњи у повлачењу. Пред поноћ 15. новембра, амбасадор 

Француске, кроз пусте, мрачне улице, с фењером у руци, одлази на 

састанак са председником српске владе. Пашић, „блед, руке му дрхте од 

узбуђења, као да му је било тешко говорити”, саопштава одлуку да се, због 

опасности да Бугари одсеку одступницу, раном зором наставља за Призрен. 

 

Службеним возом, у два вагона друге класе, Пашић и српска влада, 

Врховна команда и војвода Радомир Путник, са четворицом савезничких 

амбасадора, 16. новембра, преко Приштине, крећу ка Призрену. Наш 

Француз, у том возу који путује Косовом, запажањем искусног дипломате, 

посматра српске министре и генерале: „Стојећи, на прозорима, дуж целог 

ходника, министри гледају – цела историја Србије пролази им испред 

очију”. „Страшна сеоба”, саосећа Боп. Већ на први поглед путописац се 

заљубљује у древни Призрен, поредећи га са Брусом у подножју античког 

Олимпа. У престоном Призрену још један поноћни састанак са 

председником владе Пашићем, који овога пута, пошто је у међувремену 

непријатељ пресекао пут за Битољ, и даље Солун, савезничким 

посланицима саветује да у најкраћем року напусте град: „Када ми будемо 

морали ићи, могу наступити догађаји чије последице нисмо у стању 

предвидети и у које представници Сила не треба да буду уплетени”. Огист 

Боп повинује се Пашићу, његовој хладнокрвној и прибраној одрешитости. 

Следећег јутра, у цик зоре 20. новембра, четири савезничка амбасадора и 

Пашићев помоћник у Министарству иностраних дела, Јован Јовановић, 

одважили су се у једну од највећих авантура у коју се једна дипломатска 

мисија икада упустила.  

 

Место првог преноћишта, Ђаковицу, Огист Боп описује као „дивљу 

арнаутску варошицу, у коју се, још до пре неколико година, ни један 

европски путник не би усудио ступити”. Следећи конак је у манастиру 

Дечани, у коме је посебна почаст, „благодарење у част цареву, чији је 

представник стојао на традиционалном месту ктитора”, указана руском 



амбасадору, кнезу Григорију Николајевичу Трубецком. И у Пећкој 

Патријаршији, где су заноћили идуће вечери, пробијајући се претходно 

сатима кроз метохијско блато и глиб. Најтежи и најопаснији део пута био је 

од Пећи до Подгорице. Описујући најокрутнију суровост долине Бистрице 

и планине Чакор, Боп примећује: „Дивља лепота овог места заноси нас; 

обузима нас осећај чаробног страха; обале Акерона нису могле бити 

друкчије”. На путу ка Бјелушком Хану енглески амбасадор Де Гра, задржан 

поледицом, сам самцит, сатима је у мрклој ноћи лутао и игром случаја 

извукао живу главу из снежне олује која је захватила „дипломате луталице” 

– како је себе и тројицу колега амбасадора у књизи назвао Огист Боп. Те 

ноћи, у Бјелушком Хану, у две мале собе трошне планинске колибе, на 

земљаном поду, један поред другог, заспали су на слами српски помоћник 

министра иностраних дела Јовановић, руски амбасадор кнез Трубецки, 

енглески сер Чарлс, италијански барон Николо Сквити и наш аутор, са 

својим секретарима, два конзула, драгоманом и послужитељем. Следећег 

дана за пут од Бјелуха до Андријевице, окован снегом и ледом, било им је 

потребно нешто дуже од тринаест сати, седам пешке и шест на коњима. Од 

Андријевице до Подгорице, кроз кланац Трешњевик на хиљаду и осамсто 

метара надморске висине, и мећаву која их је у стопу пратила, била су им 

потребна три конака. Осам дана путовао је овај конвој кроз беспућа 

Метохије и Црне Горе, без икаквих вести, потпуно одвојен од осталог 

света. „Путовали смо мислећи једино о садашњици, не знајући никад где 

ћемо заноћити.” Првог дана децембра, савезнички посланици парном лађом 

стижу у Скадар. 

 

Огист Боп пружа мало познато сведочанство: да је српској влади за 

растојање од Призрена до Скадра, преко Љум-куле, Везировог моста и 

долином Белог Дрима, било потребно четири дана. Регенту Александру, 

који је Призрен напустио последњи, и овај тежак пут превалио са својом 

гардом, требало је два и по дана. Врховна команда, која је пратила носиљку 

старог војводе Путника, Албанију је прешла за једанаест дана. Из Скадра, 

„вароши коју су аустријски аероплани бомбардовали посвакодневно”, 

аутор сведочи о драматичној ситуацији у којој се налазила по албанским 

гудурама расута Србија. Аустријанци су заузели Ловћен и отпочели 

преговоре о сепаратном миру са Црном Гором, а амбасадорова најкрупнија 

брига била је како да с једне на другу обалу Јадрана, из Бриндизија у 

пристаниште Свети Јован Медовски, француска ратна морнарица пребаци 

преко потребне залихе хране измореној и изгладнелој савезничкој српској 

војсци. Из своје базе у Котору, аустроугарска флота је вребала савезничке 

лађе, а 15. децембра због недостатка намирница војнички оброк је смањен 

на половину. Боп сведочи да су два дана касније порције смањене на 

трећину, а 18. децембра хране више није било. Четрдесет и шест војника 

умрло је од глади између 16. и 17. децембра. Аутор из прве руке сведочи о 

„тужном дефиловању живих лешева који су корачали с муком, мршави, 

испијени, суморни, црна лица, угашена погледа”. Француски амбасадор 



диви се, на овом страшном месту, српским див-јунацима: „Никаква жалба 

није се чула са усана ових људи. Само би проговорили х л е б а; то је била 

једина реч коју су имали снаге изговорити”. Сведок на овом месту постаје 

учесник, и на двадесет и седми рођендан регента Александра, успева да 

обезбеди помоћ из Француске – испоруку хране; двопек, брашно, фураж и 

два милиона динара у ситној монети – која је у Св. Јован Медовски стигла 

из Бриндизија. Престолонаследник га позива и каже: „Ах! Господине Бопе, 

какав ми је поклон послала Француска данас за мој дан рођења! Није ми 

могла дати лепши и који би ме учинио срећнијим!”  

 

После капитулације Црне Горе, каже Боп, донета је, 13. јануара, одлука да 

се напусти Скадар и крене пут Св. Јована Медовског. Док се мали 

дипломатски конвој и српска влада кроз непроходне мочваре пробијају ка 

јадранској обали, аутор бележи: „Костурница кроз коју путујемо расте нам 

пред очима, а многи живи нису изгледали ни мало боље од мртвих”. У 

пристаништу у Медови, Француз сведочи о још једном сусрету са 

председником српске владе, „призору очајања који се не да заборавити”. 

„За белим дрвеним столом, налакћен и утонуо у мисли – Пашић. Овај човек 

који тако влада собом, кога су најразноврсније недаће увек нашле чврста и 

прибрана, није могао да савлада узбуђење које га је обузимало. За часак, 

застали смо пред овим болом.” Огист Боп описује и српске министре који 

су, скупа са њиховим сапатницима амбасадорима Споразумних сила, 15. 

јануара ујутру стигли у Бриндизи: „Када их човек погледа, мислио би да 

види пред собом дављенике којима непрестано лебди пред очима њихов 

бродолом: читава једна земља беше потонула”. Дан пре него што се 19. 

јануара 1916, у пет часова поподне, српска влада искрцала на Крф, у 

Бриндизију је за Пашића организован пријем код италијанског краља 

Виктора Емануела. „У очима Европе, Србија још постоји”, закључује Огист 

Боп.  

 

У лето 1916, књига За српском Владом од Ниша до Крфа била је директна 

и снажна подршка ратним напорима Србије. Данас, она представља 

најпотресније сведочанство о најтежим тренуцима и највећим патњама у 

којима се налазио наш народ, држава и војска. Веродостојно сведочење из 

прве руке које се истиче великом тачношћу и јасноћом, јер долази из пера 

једног дипломате од расе, прекаљеног тешким мисијама које су га од 

Цариграда, Лиме, Петрограда и Јерусалима, где је представљао тада моћну 

Француску, у предвечерје Великог рата довеле у Београд. Врхунац 

каријере, коју је завршио као француски амбасадор у Кини, Огист Боп је 

доживео после Првог светског рата, када је у Пекингу своју пуну меру дао 

другујући са њеним будућим лидерима, Денг Сјао Пингом и Чу Ен Лајом. 

 

                                                                                               Душан Спасојевић 

                                                              амбасадор Србије у Турској 2010–2013 

 



(Писцу ових редова није познато да нека београдска, нишка, краљевачка 

или митровачка улица носи име Огиста Бопа. Нити да генерације српских 

дипломата изучавају његово дело, које представља редак вапај против 

преовлађујуће дипломатске културе данашњице – где је све опшанчено 

високим зидовима конвенционалности и надмене свечаности, сведено на 

питање удобности и умешност уљудног опхођења. Зато радује одлука 

београдске издавачке куће Чигоја штампа, да на стогодишњицу почетка 

Великог рата објави репринт српског издања Бопове књиге, штампане у 

Женеви давне 1918. године.) 

 

 

 

6. Данко Шипка: ЈЕЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА: од аутобуса у бегу 

до јаја на снегу / Нови Сад: Прометеј, 2016. 

 

Преузето са сајта: http://www.mikroknjiga.rs/store/prikaz.php?ref=978-86-515-

1164-9&pismo=latinica 

 

 

Језичка географија постоји као стручни термин. Ради се о географској 

документацији распрострањености језика и њихових својстава. Термин 

лингвистичка географија има још строже одређене терминолошке особине 

конкретног лингвогеографског приступа. Овде комбинацију речи „језичка| 

географија” користимо знатно опуштеније. Нешто у стилу Бајагине 

„Позитивне географије”. Циљ нам је да покажемо разноврсност, 

првенствено лексичких система и средстава у различитим језицима. У том 

смислу бавимо се лингвистичком екологијом – истицањем онога што је 

посебно, занимљиво, разноврсно у неких пет до седам хиљада језика (како 

по коме) који се говоре широм земног шара. 

 

Књига је популарно-лингвистичка, намењена најширем кругу читалаца које 

занимају језичке теме, поглавито међујезичке разлике и лингвистичка 

разноликост света у коме живимо – од аутобуса у бегу (кад ми заправо 

закаснимо на аутобус, кажемо: побегао ми је аутобус, као да је намерно 

бежао од нас) до јаја на снегу (што је дослован превод назива за шненокле 

у стандардном немачком). 

 

 

О аутору 

 

Данко Шипка бави се лексикографијом, металексикографијом и 

лексикологијом. Објавио је бројне речнике, од којих се издвајају: Речник 

српско-пољских међујезичких хомонима и паронима (Издаваштво 

Универзитета Адама Мицкјевича, 1999), SerboCroatian-English colloquial 

dictionary, 2001), Савремени српско-енглески и енглеско-српски речник 



(Прометеј, 2013), Велики српско-енглески и енглеско-српски речник 

(Прометеј, 2014).  

 

Од лексиколошких и металексикографских студија ваља поменути: Речник 

опсцених речи (Прометеј и Корнет, 2011), Основе лексикологије и сродних 

дисциплина (Матица српска, 1998, друго допуњено и прерађено издање 

2005), те Lexical Conflict: Theory and practice (Издаваштво Кембричког 

универзитета, 2015). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

5 
 

 

 

 

 

 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ  

ЗА ПЕРИОД ЈУЛ–АВГУСТ 2017. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. АРЗАМАС 

Ивана Димић 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

2. БИТИ КАО РЕКА 

Пауло Коељо 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

3. БОГ МИ ЈЕ СВЕДОК 

Макис Цитас 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

4. ДВЕ ГОДИНЕ, ОСАМ МЕСЕЦИ И ДВАДЕСЕТ 

ОСАМ НОЋИ 
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