
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 6 

2018.  



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 116.000 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, организатор пријема и евиденције захтева             

корисника 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Лепосава Милановић, 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 
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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 

при Сталној делегацији Републике Србије и при Унеско у Паризу, Дарка Танасковића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 46/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2018 

 

Закон о измени и допуни Закона о државној управи, Службени гласник Републике 

Србије бр. 47/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама, Службени гласник 

Републике Србије бр. 47/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 47/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, 

Службени гласник Републике Србије бр. 47/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 47/2018 

 

Уредба о специјалној и посебним јединицама полиције, Службени гласник Републике 

Србије бр. 47/2018 

 

Уредба о измени Уредбе о начину остваривања права на осигурање припадника Војске 

Србије и других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције, Службени 

гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Севиљи, Краљевина Шпанија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Одлука о избору гувернера Народне банке Србије, др Јоргованке Табаковић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 46/2018 

 

Одлука о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције, Службени 

гласник Републике Србије бр. 46/2018 

 

Одлука о избору председника судова, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2018 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у граду Боузману (Bozeman), савезна 

држава Монтана, Сједињене Америчке Државе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 46/2018 

 

Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Бишкеку, Киргиска Република, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2018 

 



Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Напуљу, Република Италија, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2018 

 

Правилник о садржају, изгледу печата и начину уноса података о преносу оружја и 

муниције преко државне границе у путну исправу, Службени гласник Републике Србије 

бр. 48/2018 

 

Правилник о изгледу и садржини обрасца Упитника о идентификационим подацима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о измени Правилника о премештају запослених у дипломатско-конзуларна 

представништва Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о начину вођења и садржини евиденција које води Комесаријат за избеглице 

и миграције Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Милице Лукешевић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 44/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о 

праву да се учествује у пословима локалних власти, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 8/2018 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о сарадњи између Министарства 

правде Републике Србије и Министарства правде Румуније, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о утврђивању и свечаном обележавању датума од 

покрајинског значаја, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2018 

 

Одлука о Књизи графичких стандарда Аутомне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2018 

 

Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и Аутономне 

Покрајине Војводине (Република Србија), Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 28/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Пословник Градске изборне комисије, Службени лист Града Београда бр. 37/2108 

 

Одлука о успостављању сарадње између Града Београда, Република Србија и Града 

Рабата, Краљевина Мароко, Службени лист Града Београда бр. 36/2018 

 

 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 44/2018 

 

Закон о финансијском обезбеђењу, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2018 

 

Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних 

трансакција на основу платних картица, Службени гласник Републике Србије бр. 

44/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о платним услугама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 44/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 44/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 44/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о стечају, Службени гласник Републике Србије бр. 

44/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 47/2018 

 

Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 47/2018 

 

Уредба о посебним захтевима за стабилитет ro-ro путничких бродова, Службени 

гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Уредба о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји 

капитала или имовине, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2018 

 

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на 

увоз опреме, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Уредба о престанку важења Уредбе о привременим условима за обављање промета 

брашна, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом, Службени 

гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о извештавању банака, Службени гласник Републике Србије 

бр. 46/2018 

 

Одлука о изменама 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. 46/2018 



 

Одлука о допуни Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада 

царинарница, царинских испостава, одсека и реферата, Службени гласник Републике 

Србије бр. 48/2018 

 

Одлука Уставног суда којом се одбија захтев за утврђивање неуставности Закона о 

умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Службени гласник РС, број 108/2013), у 

време важења, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће 

спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2019. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 49/2018 

 

Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних 

инвестиција, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2018 

 

Правилник о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 44/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење 

одређених врста робе или спровођење одређених поступака, Службени гласник 

Републике Србије бр. 44/2018 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области заштите животне средине, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда, Службени гласник Републике 

Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, 

рециклажу и коришћење одређених врста отпада, Службени гласник Републике Србије 

бр. 45/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и 

техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник Републике 

Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење 

квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 46/2018 

 



Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног 

газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње 

биљних култура, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног 

газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне 

производње у сточарству, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за 

утврђивање пореза на имовину, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, 

садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске 

пријаве, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања 

пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, Службени 

гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења 

евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се 

промет опорезује по посебној стопи ПДВ, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2018 

 

Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2018. до 2022. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Листа одобрених супстанци, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развојне политике у 

области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне 

банке за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 6/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат пружања подршке финансијским 

институцијама у државном власништву) између Републике Србије и Међународне банке 

за обнову и развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

6/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Други пројекат 

развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и 

развој, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2018 

 

Измене и допуне техничких прописа који су део Устава и Конвенције Међународног 

савеза за телекомуникације, усвојене на Светској конференцији о радио-

комуникацијама 27. новембра 2015. године у Женеви, Швајцарска Конфедерација, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 7/2018 



 Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о изменама и допуни Покрајинске уредбе о платама, накнади 

трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у 

органима Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 26/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине 

Војводине за 2017. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене 

предела „Вршачке планине“, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

26/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине 

за 2018. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске 

одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 29/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о 

годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне 

Покрајине Војводине за 2018. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 29/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о 

годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне 

Покрајине Војводине за 2018. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 29/2018 

 

Одлука о образовању Буџетског фонда за обнову културно-историјског наслеђа и 

подстицања развоја Сремских Карловаца, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 24/2018 

 

Одлука о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

25/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер 

организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2018 

 

Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на 

територији АП Војводине у 2018. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 24/2018 

 

Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из 

Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину, по Конкурсу за доделу 

средстава, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 24/2018 

 



Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства 

пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2018 

 

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање 

реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2018 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу 

вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2018 

 

Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање 

пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења родне 

равноправности у АП Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

27/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање 

пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2018. години – 

Подизање квалитета објеката за дегустацију, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 28/2018 

  

Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање 

пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине, у 2018. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2018 

  

Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације 

регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије 

Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој 

туристичког потенцијала Аутономне Покрајине Војводине, у 2018. години – 

манифестације, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање 

пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне Покрајине 

Војводине, у 2018. години – организовање конгреса, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 28/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа 

привредних субјеката са територије Аутономне Покрајине Војводине, на сајмовима у 

Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2018. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање локалним самоуправама 

са територије Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање пројеката од значаја 

за развој туристичког потенцијала Аутономне Покрајине Војводине у 2018. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2018 

 

Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у 

опрему за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП 

Војводине у 2018. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2018 



Службени лист Града Београда 

 

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине Града Београда за 2018. годину, Службени лист Града Београда бр. 37/2108 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и 

другим организацијама у јавном сектору, Службени гласник Републике Србије бр. 

43/2018 

 

Уредба о начину остваривања заштите података за лекове који се употребљавају у 

хуманој медицини и ближим условима за прихватање референтног лека у поступку 

издавања дозволе за лек са скраћеном документацијом, Службени гласник Републике 

Србије бр. 44/2018 

 

Уредба о Шифарнику радних места, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 45/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2018 

 

Правилник о начину и поступку укључивања у обавезно здравствено осигурање лица 

која нису обавезно здравствено осигурана, Службени гласник Републике Србије бр. 

44/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о имунизацији и начину заштите лековима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о престанку важења Правилника о допуни Правилника о имунизацији и 

начину заштите лековима, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о измени Правилника о стандардима материјала за дијализе које се 

обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци, Службени 

гласник Републике Србије бр. 49/2018 

 

 

 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 47/2018 

 

Исправка Закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању полагања испита, издавања и 

одузимања лиценце за професионалног управника и вођења Регистра професионалних 

управника, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2018 

 

Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за 

школску 2018/2019. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018 

 

Одлука о мрежи јавних средњих школа, Службени гласник Републике Србије бр. 

49/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у 

Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области 

спорта, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2018 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, 

Службени гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и 

васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са 

сметњама у развоју, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о стандардима квалитета уџбеника и упутство о 

њиховој употреби, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о надлежним националним спортским савезима за 

спортске гране и области спорта у Републици Србији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 45/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2018 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције 

и издавању јавних исправа у основној школи, Службени гласник Републике Србије бр. 

48/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о евиденцији у средњој школи, Службени гласник 

Републике Србије бр. 48/2018 

 

Правилник о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа, 

Службени гласник Републике Србије бр. 48/2018  

 

Правилник о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку ваздухопловног 

особља, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2018 

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 45/2018 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 45/2018 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 46/2018 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 49/2018 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Меморандум о сарадњи у области стручног усавршавања између Министарства државне 

управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства за јавну управу 

Републике Словеније, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

8/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се 

финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, у високим школама 

струковних студија, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, у школској 

2018/2019. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2018 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и 

интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине 

на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2018/2019. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2018 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и 

докторских академских студија, које се финансирају из буџета Аутономне Покрајине 

Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2018/2019. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2018 

 



Одлука о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији 

Аутономне Покрајине Војводине у школској 2018/2019. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 28/2018 

 

Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и 

усавршавање спортских стручњака у АП Војводини, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 26/2018 

 

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2018 

 

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2018 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за мај 2018. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 45/2018 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 

запосленом, за април 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 49/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Показатељ потрошачких цена у априлу 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 

36/2018 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2018. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

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

2. PC PRESS 

3. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. 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. Српска краљевска академија: Живот и обичаји народни, Београд: 
1925. 
 

     2.  Јован М. Павловић: Неимари Југославије, Београд: 1934. 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. РУСИЈА – ЗАПАД: ХИЉАДУ ГОДИНА РАТА: РУСОФОБИЈА 

ОД КАРЛА ВЕЛИКОГ ДО УКРАЈИНСКЕ КРИЗЕ 

Ги Метан 

Нови Сад: Академска књига; Београд: Информатика, 2017. 
  

2. ОБЕСВЕТОВЉЕЊЕ ЧОВЕКА: ОГЛЕД О УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ 

ФРАНЦА КАФКЕ 

Милош Тодоровић 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 
  

3. КАКО СУ ЖИВЕЛИ ВИЗАНТИНЦИ 

Генадиј Литаврин 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

4. РЕКВИЈЕМ ЗА АМЕРИЧКИ САН: ДЕСЕТ ПРИНЦИПА 

КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БОГАТСТВА И МОЋИ 

Ноам Чомски 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

5. КАВАЉЕР СВЕТОГ ДУХА: O ЈЕДНОМ НЕДОВРШЕНОМ 

РОМАНУ ИВЕ АНДРИЋА 

Жанета Ђукић Перишић 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

6. СУДБИНА ЧОВЕКА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ: ЗА 

РАЗУМЕВАЊЕ НАШЕГ ВРЕМЕНА 

Николај Берђајев 

Београд: Логос, 2006. 

  

7. ОПСАДА И ПАД КОНСТАНТИНОПОЉА 1453. 

Дејан Ацовић 

Лозница: Карпос, 2016. 

  

8. ПИСАР БАРТЛБИ 

Херман Мелвил 

Београд: Лом, 2017. 

  

9. ОДАКЛЕ ЗОВЕМ 

Рејмонд Карвер 

Београд: Лом, 2017. 

  

10. МУВА ИЛИ ЛАВРЕНТИЈЕ ЗАЈЦЕВ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ 

Владимир Белобров и Олег Попов 

Београд: Лом, 2017. 

  

11. ИМИТАТОР ГЛАСОВА 

Томас Бернхард 

Београд: Лом, 2015. 

  

12. ИЗГУБЉЕН У АМЕРИЦИ 

Исак Башевис Сингер 

Београд: Лом, 2017. 

  



13. ТАЈНЕ КАБАЛЕ: ИЗАБРАНЕ ПРИЧЕ 

Исак Башевис Сингер 

Београд: Лом, 2017. 

  

14. АВГУСТ 

Кнут Хамсун 

Београд: Лом, 2017. 

  

15. ЛИСТ НА КОРИЦИ ХЛЕБА 

Срђан Ваљаревић 

Београд: Лом, 2017. 

  

16. 2084: КРАЈ СВЕТА 

Буалем Сансал 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

17. ИСЦЕЛИТИ ЖИВЕ 

Мајлис де Керангал 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

18. МАРТИРОЛОГИЈУМ: ДНЕВНИЦИ: 1970–1986 

Андреј Тарковски 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

19. ПОПРАВЉАЧ ОГЛЕДАЛА 

Фрања Петриновић 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

20. ТИТ НИЈЕ ВОЛЕО БЕРЕНИКУ 

Натали Азуле 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

21. ШИРОКА ВРАТА 

Александар Тишма 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

22. СНЕЖНА ЛИНИЈА 

Емануел Рубен 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

23. ГЕТЕОВ ФИЛОСОФСКИ ПОГЛЕД НА СВЕТ 

Карен Свасјан 

Београд: Логос, 2010. 

  

24. МОНАРХИЈА 

Лав Тихомиров 

Београд: Логос, 2008. 

  

25. РУШЕЊЕ ИДОЛА: ФРИДРИХ НИЧЕ И „ЕТИКА ЉУБАВИ 

ПРЕМА ДАЉЊЕМУ“ 

Семјон Франк 

Београд: Логос, 2015. 

  



26. ЗАКОПАНО ОГЛЕДАЛО: РАЗМИШЉАЊА О ШПАНИЈИ И 

АМЕРИЦИ 

Карлос Фуентес 

Нови Сад: Академска књига, 2017. 

  

27. САТАНИН ДНЕВНИК: ИЗАБРАНА ДЕЛА 

Леонид Андрејев 

Београд: Логос, 2017. 

  

28. СМИСАО ЖИВОТА 

Семјон Франк 

Београд: Логос, 2007. 

  

29. ЗЕЛЕНО ЛИЦЕ 

Густав Мајринк 

Београд: Логос, 2015. 

  

30. ИНДИЈСКИ НОКТУРНО 

Антонио Табуки  

Београд: Одисеја, 2006. 

  

31. ПОРИЦАЊЕ 

Лена Андешон 

Београд: Одисеја, 2017. 

  

32. ГРАДОВИ 

Стефан Хертманс  

Лозница: Карпос, 2016. 

  

33. УВЕК НЕШТО ФАЛИ: ПРИПОВЕТКЕ 

Ги Хелмингер 

Лозница: Карпос, 2017. 

  

 

  
  

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Karl Gustav Jung: NIČEOV ZARATUSTRA: Seminar održan 1934–1939. godine. Tom 1: 

maj 1934 – mart 1935 / Beograd: Fedon, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/109556_niceov_zaratustra_i_tom_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

U maju 1934. godine, u Psihološkom klubu u Cirihu, dr Jung je započeo seminar o Ničeovom 

delu Tako je govorio Zaratustra. Njegovi slušaoci – osamdesetak muškaraca i žena različitih 

nacionalnosti i profesija, lekara, analitičara, studenata na obuci – insistirali su da za temu uzme 

upravo tog autora i upravo to delo. Trenutak u kojem je seminar održan – onih pet godina 

između 1934. i 1939. u kojima se Jung “rvao i plesao” s tom Ničeovom zagonetnom knjigom 

– pokazaće se tragičnim za evropsku civilizaciju. Održan na engleskom jeziku, stenografisan i 

isprva prepisan isključivo za internu upotrebu, u štampanom izdanju će se pojaviti tek 1988. 

godine, ne gubeći pritom ništa od svoje izvorne živosti. Kao mlad čovek koji je odrastao u 

okolini Bazela, Jung je bio fasciniran i potresen pričama o Ničeovoj genijalnosti, 

ekscentričnosti i konačnom padu u doživotnu psihozu. Četiri toma ovih seminara (od kojih je 

ovo samo prvi deo), otkrivaju plodove njegove mladalačke znatiželje. Ničeova dela, koja je 

pročitao još kao student na Univerzitetu u Bazelu, ostavila su na njega dubok utisak, nikad ne 

prestajući da utiču na njegovu misao. Ovde vidimo Junga kao zrelog čoveka, koji govori o 

misliocu čija su ga dela ne samo preplavila dubinom razumevanja ljudske prirode nego su bila 

i filozofski izvor njegovih brojnih psiholoških i metapsiholoških ideja. On uspeva da pokaže 

kako izuzetna knjiga Tako je govorio Zaratustra istovremeno osvetljava i Ničeov genije i 

njegove neurotične i psihotične sklonosti. Pošto u vreme održavanja seminara niko nije ni 

sanjao da će beleške s njega biti objavljene, Jung je bio slobodan da zbija šale, „bez dlake na 

jeziku” govori o ljudima i događajima koji ga iritiraju i ljute, te bez zazora komentariše 

politička, ekonomska i društvena dešavanja svoga doba. 

 

 

 

2. Koni Zvajg, Stiv Volf: ROMANSA SA SENKOM: Skivena moć tamne strane ljudske duše 

/ Beograd: Fedon, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/100109_romansa_sa_senkom_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Mračna pećina nesvesnog u svakom od nas čuva naša zabranjena osećanja, tajne želje, 

stvaralačke impulse. Vremenom te mračne „sile” počinju da žive vlastitim životom, obrazujući 

lik koji tek intuitivno prepoznajemo: Senku. Ona je poput  

nevidljivog blizanca, stranca koji se nalazi u nama, a opet nije mi. Kada je na delu u sferi 

javnog života, vidimo kako se naše vođe, poput heroja-razbojnika, s božanskih visina 

srozavaju u skandal i sramotu. U običnom, svakodnevnom životu, osećamo kako nas 

preplavljaju gnev, opsesija i sram ili kako postajemo žrtvom autodestruktivnih laži, zavisnosti 

ili depresije. 

 

Sva ta ispoljavanja Senke upoznaju nas s Drugim, tom moćnom silom koja prkosi svim našim 

naporima da je obuzdamo i kontrolišemo. 

Senka, međutim – a to u ovoj knjizi pokazuju jungovski terapeuti Koni Zvajg i Stiv Volf – 

može da bude i izvor emocionalnog bogatstva i vitalnosti, a njeno priznavanje put koji vodi 



isceljenju i istinskom, autentičnom životu. Ona je, naime, neophodna za ostvarenje celovitosti 

ličnosti, koje bez naših negativnih osobina naprosto nije moguće. To je lako reći, ali se, 

posmatrano s etičkog stanovišta, zapravo radi o ogromnom problemu – problemu koji je toliko 

težak da je jedino rešenje koje praktično poznajemo ono da pred njim zatvorimo oči. Videti 

Senku – sresti se s njom – jeste prvi korak. Naučiti živeti sa Senkom – ući u romansu s njom – 

izazov za ceo život. To znači odgonetati poruke kodirane u događajima svakidašnjeg života i 

na taj način sticati svest, supstancu i dušu. Rad na Senci zapravo je rad na duši. 

 

Radeći na Senci učimo da dešifrujemo njene kodirane poruke i otkrijemo njene jedinstvene 

obrasce i ciljeve, te tako postajemo sposobni da deaktiviramo negativne emocije, ovladamo 

zabranjenim ili izgubljenim osećanjima, svesrdnije prihvatimo sebe, zacelimo rane od izdaje, 

preispitamo i obnovimo svoje ljubavne i prijateljske odnose, razvijemo saosećanje s drugima i 

pronađemo smisao u svojoj patnji: jednom reči, da razvijemo dublju samospoznaju i 

samosvojnost. 

 

Učenja Karla Junga i Džejmsa Hilmana, te bezvremeni grčki mitovi i univerzalne arhetipske 

predstave, na kojima su autori zasnovali svoj inovativni pristup Senci, obogaćeni su u ovoj 

knjizi obiljem primera iz njihove analitičke prakse. Oni su uspeli da pokažu da Senka nije ni 

greška ni mana, već deo prirodnog reda onoga ko mi jesmo. A to nije problem koji moramo da 

rešimo; to je misterija s kojom treba da se suočimo. Senka je, naime, jedina koja zaista zna 

zašto dobri ljudi ponekad čine loše stvari. 

 

 

 

3. Nojman Erih: PSIHOLOGIJA ŽENSKOG / Beograd: Fedon, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/83992_psihologija_zenskog_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Ogledi iz Psihologije ženskog spadaju u kontekst dubinske psihologije primenjene na kulturu i 

terapiju kulture, budući da su sistem jednostranih patrijarhalno muških vrednosti zapadne 

svesti i temeljno nepoznavanje suštinski drugačijeg ženskog i ženske psihologije presudno 

doprineli krizi našeg vremena. Otuda je Poznavanje  

ženskog neophodno ne samo za razumevanje pojedinačne individue nego i za ozdravljenje 

kolektiva. 

 

 

 

4. Mari-Luiz fon Franc: SENKA I ZLO U BAJKAMA / Beograd: Fedon, 2012. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/37789_senka_i_zlo_u_bajkama_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Stvarajući u novom vremenu i okruženju kada se terapeutsko područje kako jungovske tako i 

frojdovske škole značajno suzilo pronalaženjem medikamenata koji su lečenje sveli na 

fiziološke procese, Fon Francova dosledno ostaje na tragu učitelja o arhetipovima, 

prilagođujući ukupno istraživanje modernom vremenu i savremenom čoveku. 

Šta učimo u najranijem detinjstvu, kakvi nam se bajkoliki arhetipovi urezuju u pamćenje u 

najranijem uzrastu i kako taj specifični generator deluje na naše ponašanje, pa čak i odluke 

tokom čitavog života. 

 

 

 



5. Mari-Luiz fon Franc: SVET SNOVA / Beograd: Fedon, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/3588_svet_snova_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

Karl Gustav Jung je otkrio da se u snovima, u formi simbola, razotkriva ne samo lično 

nesvesno nego i ono što je on nazvao kolektivno nesvesnim – sadržaji univerzalne vrednosti 

koji pripadaju čitavom ljudskom rodu. Jung je, štaviše, shvatio da snovi obezbeđuju kreativna 

rešenja svakodnevnih problema i u potpunosti odaju snevačevu ličnost. U knjizi Svet snova 

Jungova najpoznatija učenica Mari-Liuz fon Franc veoma jasno govori o umetnosti i tehnici 

analize snova, pokazuje na konkretnim primerima kako se arhitipovi i lični simboli 

manifestuju u snovima i opisuje njihov značaj za psihu i život onoga ko sanja. 

 

6. Ingrid Ridel: ŽIVETI SA BAJKAMA: Kako odbačeno dete nalazi svoju sreću / Beograd: 

Fedon, 2009. 

 

Preuzeto sa sajta: 

https://www.delfi.rs/knjige/6272_ziveti_s_bajkama_knjiga_delfi_knjizare.html 

 

„... Da bi objasnila ’kako odbačeno dete nalazi svoju sreću’, psihoterapeutkinja Ingrid Ridel, 

predavač na Jungovom institutu u Cirihu i autorka tridesetak knjiga, izabrala je nemačku bajku 

Hans moj jež, detaljno je i lucidno analizirajući pristupačnim, svim čitaocima jasnim 

rečenicama.” 

 

Iz recenzije dr Vladete Jerotića 

 

7. MUZEJ PREPISKE: Lična pisma koja bi trebalo da pripadaju svima: sakupio i uredio Šon 

Ašerl / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2016. 

 

Preuzeto sa sajta: https://www.geopoetika.com/book.php?id=3941 

 

Knjiga Muzej prepiske sastavljena je od preko stotinu izuzetno neobičnih, zabavnih i 

inspirativnih pisama. Nastala je kao posledica postojanja popularne veb-stranice virtuelnog 

Muzeja prepiske koju je posetilo više od sedamdeset miliona ljudi. 

Upravo paradoks korišćenja Interneta i moderne tehnologije da se stigne do drevnih, starih, 

novijih i novih pisama – ispisanih klesanjem u kamenu, rukom: perom, nalivperom, pisaćom 

mašinom, a različitim jezicima, simbolima, azbukama, abecedama, kaligrafijom, crtežima, pa 

čak i (na) neobičnim predmetima – lepota je ove zbirke. Ta međusobna skoro nematerijalna 

veza ogromnog broja ljudi vratila je priču na sam početak, u štampani oblik – knjigu. Muzej 

prepiske zapravo je praznik snage pisane reči koja uspeva tako suvereno da obuhvati humor, 

ozbiljnost, tugu i blistave trenutke koji čine živote svih nas. 



Muzej prepiske je, kao i svaki, u ovom slučaju i vizuelni doživljaj: polovinu knjige čine i 

vizuelni prilozi originala samih pisama; dokumenti, fotografije, crteži, portreti potpisnika 

pisama. Unutar ovih korica nalazi se recept kraljice Elizabete II upućen predsedniku 

Ajzenhaueru, oproštajno pismo Virdžinije Vulf, Gandijev apel za mir Adolfu Hitleru, pismo 

utehe Igija Popa svojoj obožavateljki, pismo kojim Leonardo da Vinči konkuriše za posao 

inženjera/arhitekte... Među autorima i primaocima pisama nalaze se Graučo Marks, kraljica 

Škotske Marija Stjuart, Čarls Dikens, Roald Dal, Vinston Čerčil, Doroti Parker, Fjodor 

Dostojevski, Kurt Vonegat, Albert Ajnštajn, Elvis Presli, Džon Kenedi, Mark Tven, Mario 

Puzo, Ernest Hemingvej, Betoven, Mark Čepmen, Mik Džeger, Endi Vorhol, Fidel Kastro... 

„Izbor sačinjavaju pisma javnih i poznatih ličnosti koje su svojim delom i životom već postale 

deo istorije, li isto tako i anonimnih, inače ’nevidljivih’ pojedinaca koji svojim rečenicama 

besprekorno konturišu duh remena...” 

Ivana Đurić Paunović 

„Muzej prepiske je književno delo za uživanje koje se samo može zamisliti. Svaka stranica je 

čudo.” 

The Spectator 

„Književni ekvivalent za kutiju čokolade – zadovoljstvo u zalogajima i čistoj  zavisnosti.” 

The Sunday Times Best Books of 2013 
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Фредрик Бакман 
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Београд: Геопоетика, 2004. 
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Елена Феранте 

Београд: Booka, 2017. 
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Алeксандар Генис 
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2017. 
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Београд: Booka, 2017. 
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