
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 9 

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 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

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 

 

Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Јужноафричкој Републици, Божина Николића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 72/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Француској, Рајка Ристића, Службени гласник Републике Србије бр. 

72/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије при Сталној делегацији Републике Србије при УНЕСКО у Паризу, Тамаре 

Растовац Сиамашвили, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Француској, Наташе Марић, Службени гласник Републике Србије 

бр. 72/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Мађарској, Ивана Тодорова, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2018 

 

Пословник о раду Етичког одбора Високог савета судства, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2018 

 

Одлука о оснивању Координационог тела за успостављање заједничког граничног 

прелаза Прешево–Табановце, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2018 

 

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

Србије бр. 68/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 68/2018 

 

Одлука о измени Пословника о раду Високог савета судства, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2018 

 

Правилник о ближим условима и начину спровођења принудног удаљења странца из 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2018 

 

Правилник о ближим условима за одобрење привременог боравка, изгледу захтева за 

одобрење привременог боравка, изгледу и начину уношења налепнице привременог 

боравка у страну путну исправу, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2018 

 

Правилник о ближим условима за одобрење сталног настањења, изгледу захтева за 

одобрење сталног настањења, изгледу и начину уношења налепнице сталног настањења 

у страну путну исправу, Службени гласник Републике Србије бр. 72/2018 

 



Правилник о измени Правилника о начину обављања појединачних полицијских послова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2018 

  

Решење о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове 

националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 71/2018 

 

Стратегија за борбу против високотехнолошког криминала за период 2019–2023. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 71/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја, Службени лист Града Београда бр. 78/2018 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечје недеље“ 

у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2018 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се 

спроводе централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 

68/2018 

 

Уредба о престанку важења Уредбе о безбедносној заштити трговачких бродова и лука 

отворених за међународни саобраћај у државној заједници Србија и Црна Гора, 

Службени гласник Републике Србије бр. 72/2018 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за давање предлога Влади за 

претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени 

мањој од тржишне цене, или без накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 

68/2018  

 

Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог 

дела и путног објекта (путарина), Службени гласник Републике Србије бр. 68/2018 

 

Одлука о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за 

суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке 

документације у 2018. години, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2018 

 

Одлука о о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и начину вођења 

девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената, 

Службени гласник Републике Србије бр. 69/2018 

 



Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и 

гашења текућих рачуна, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2018 

 

Одлука о садржини, роковима и начину достављања података о међубанкарским 

накнадама, Службени гласник Републике Србије бр. 69/2018 

 

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

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

Србије бр. 70/2018 

 

Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких 

лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2019. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 73/2018 

 

Одлука о висини накнаде за рад председника и чланова Комисије за азил, Службени 

гласник Републике Србије бр. 72/2018 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора 

у области туризма и угоститељства, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2018 

 

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

попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 

Републике Србије бр. 69/2018 

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о подели моторних и прикључних возила 

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

Републике Србије бр. 70/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о техничком прегледу возила, Службени 

гласник Републике Србије бр. 70/2018 

 

Правилник о измени Правилника о условима које мора да испуњава привредно 

друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше 

оспособљавање кандидата за возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2018 

 

Правилник о мерилима на основу којих може да се одступи од заједничких основних 

стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству, Службени гласник Републике 

Србије бр. 70/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о условима за обављање делатности друштва за 

управљање инвестиционим фондовима, Службени гласник Републике Србије бр. 

70/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о надзору који спроводи Комисија за 

хартије од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о платама и другим примањима 

запослених у Министарству финансија – Пореска управа, Службени гласник Републике 

Србије бр. 72/2018 

 



Правилник о измени Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса за период 

од августа 2017. до августа 2019. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

73/2018 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне Покрајине 

Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском антикорупцијском плану, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 45/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Програма имплементације Регионалног 

просторног плана Аутономне Покрајине Војводине за период 2017–2021. године, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 45/2018 

 

Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 

2019. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 45/2018 

 

Правилник о поступку избора јединица локалних самоуправа за израду анализа 

потенцијала за енергетску санацију објеката основних школа и предшколских установа, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 44/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Решење о измени Решења о одређивању локација центара за сакупљање отпада – 

рециклажних центара и трансфер станица на територији града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 80/2018 

 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност града 

Београда за 2018. годину, Службени лист Града Београда бр. 80/2018 

 

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Београда за 2018. годину, Службени лист Града Београда бр. 75/2018  

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 73/2018 

 

Закон о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово 

обављање, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2018 

 

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. 

70/2018 

 



Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске 

здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене 

заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају захтева и документације, као 

и начину добијања дозволе за стављање лека у промет, Службени гласник Републике 

Србије бр. 72/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 44/2018 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 73/2018 

 

Одлука о оснивању Агенције за квалификације, Службени гласник Републике Србије 

бр. 68/2018 

 

Правилник о обављању друштвенокорисног, односно хуманитарног рада, Службени 

гласник Републике Србије бр. 68/2018 

 

Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране 

ученика у основној школи, Службени гласник Републике Србије бр. 68/2018 

 

Правилник о издавању нискотиражних уџбеника, Службени гласник Републике Србије 

бр. 69/2018 

 

Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању 

деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, 

односно другој школи и породици, Службени гласник Републике Србије бр. 70/2018 

 

Правилник о општинском савету родитеља, Службени гласник Републике Србије бр. 

72/2018 

 

Правилник о одређивању научних и стручних организација за обављање стручних 

послова, као и о начину прибављања и достављања стручног мишљења, Службени 

гласник Републике Србије бр. 73/2018 

 

Решења о додели националног спортског признања, Службени гласник Републике 

Србије бр. 69/2018 

  

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

Србије бр. 70/2018  

 

 



Решење Владе Републике Србије о стављању ван снаге Решења о обустави од извршења 

дела Ближих критеријума за закључивање уговора о раду наставника након 65. године 

живота, Службени гласник Републике Србије бр. 73/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о броју и просторном распореду јавних средњих 

школа на територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 45/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда о евидентирању 

добара која уживају претходну заштиту: Крунски венац (општина Врачар), Службени 

лист Града Београда бр. 77/2018 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 68/2018 

 

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

бр. 69/2018 

 

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

запосленом исплаћеним за јул 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

72/2018 

 

  

Службени лист Града Београда 

 

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

бр. 81/2018 
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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. ИСТОРИЈА БЕОГРАДСКИХ СВЕТИЊА: ХРИШЋАНСТВО, ЈУДАИЗАМ, 

ИСЛАМ 

Зоран М. Јовановић 

Београд: Службени гласник, 2017. 
  

2. ЛЕКСИКОН БЕЗБЕДНОСТИ 

Мило Бошковић 

Београд: Службени гласник; Нови Сад: Правни факултет, 2017. 
  

3. НОВОГОВОР: ПРИЛОЗИ РАЗУМЕВАЊУ ДУХА ТРАНЗИЦИОНИХ 

ВРЕМЕНА 

Милан Милошевић, Александар Ћирић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

4. ЕРОТСКО У РОМАНИМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ 

Јелена Панић Мараш 

Београд: Службени гласник: Учитељски факултет, 2017. 

  

5. SAVREMENE IP MREŽE: ARHITEKTURE, TEHNOLOGIJE I PROTOKOLI 

Мирјана Д. Стојановић, Владанка С. Аћимовић Распоповић 

Београд: Академска мисао, 2012. 

  

6. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОБНОВИ НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ 

НЕПОГОДЕ: СА УПУТСТВИМА ЗА ПРИМЕНУ И 

УПРАВНОСУДСКОМ ПРАКСОМ: ПРЕМА СТАЊУ ЗАКОНОДАВСТВА 

ОД 1. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

Зоран Лончар, Милан Марковић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

7. НА ХАЏИЛУКУ: ПРИЧЕ И ПУТОПИСИ О ХРАМОВИМА И 

ДУХОВНИЦИМА 

Григорије Божовић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

8. DOWNLOAD: ЕСЕЈИ 

Предраг Брајовић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

9. СТАЛНИ ПЕСНИЧКИ ОБЛИЦИ СРПСКОГ НЕОСИМБОЛИЗМА 

Сања Париповић Крчмар 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

10. АНЂЕО ИСТОРИЈЕ 

Валтер Бењамин 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

11. ОБЛИЦИ ГЛИНЕ 

Емброуз Бирс 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

12. ТРИ БРАТА И МАРИЈА 

Марина Костић 

Београд: Службени гласник; Ужице: Народни музеј Ужице, 2017. 



13. СВЕ ШТО САЗНАЈЕМО САЗНАЈЕ НАС: У СПИРИТУАЛНОМ ЖИВОТУ 

Мајстор Екхарт 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

14. КЊИГА ЗАГРЉАЈА 

Едуардо Галеано 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

15. САВРШЕНА СТРОГОСТ: ГЕНИЈЕ И МАТЕМАТИЧКИ УСПЕХ 

СТОЛЕЋА 

Маша Гесен 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

16. ЗАПИСИ О ВАСКУ ПОПИ 

Борислав Радовић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

17. НЕЗАСИТОСТ 

Стањислав Игнаци Виткјевич 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

18. ШИРОМ ОТВОРЕНИХ ОЧИЈУ: ЕСЕЈИ О УМЕТНОСТИ 

Џулијан Барнс 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

19. БОЈА ПРОЛАЗНОСТИ СТВАРИ: ДНЕВНИК САМОЋЕ  

2007–2012 

Видосав Стевановић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

20. ВИНАВЕРОВА КЊИЖЕВНА РЕПУБЛИКА 

Жарка Свирчев 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

21. НАЦИОНАЛНО БРЕНДИРАЊЕ 

Светислав Миловановић, Марио Лукиновић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

22. ЛАЖНИ ИНДИЈАЦ 

Абас Хидер 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

23. КЊИГА О ФИЛОЗОФУ 

Фридрих Ниче 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

24. ЛЕКСИКОН ЉУБАВИ И СЕКСУАЛНОСТИ 

Љубомир Ерић 

Београд: Службени гласник, 2017. 

  

25. НАШЕ СУ САМО РЕЧИ 

Милан Ружић 

Београд: Службени гласник, 2017. 



26. НЕОШТРИНЕ 

Сања Савић 

Београд: Арете, 2016. 

  

27. ЗЕМЉА 2.0 

Ана Марија Грбић 

Београд: Арете, 2017. 

  

28. ВЕЧЕ У КЛУБУ 

Кристијан Гаји 

Београд: Арете, 2015. 

  

29. НИЈЕ ТО НИШТА 

Марко Ђорђевић 

Београд: Арете, 2016. 

  

30. НЕШТО ДИШЕ У МОЈОЈ ТОРТИ 

главни и одговорни уредник Нина Гуглета   

Београд: Арете, 2016. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 

 

 

1. Sergej Kara-Murza: DEMONTAŽA NARODA / Beograd: Informatika; Prevodilačka 

radionica Rosić, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://izdavastvo.informatika.com/edicije/demontaza-naroda/ 

 

Sergej Kara-Murza 

 

Sačinjavanje „projekta budućnosti“ i izlaz iz sadašnje krize odvijaće se srazmerno novom 

sklapanju naroda od većine stanovništva uz vaspostavljanje njegovog kulturnog i 

svetonazornog jezgra. Već je očigledno da će se to vaspostavljanje svetonazornog jezgra 

odvijati uz kontinuitet istorijskog civilizacijskog puta Rusije. 

 

Opis 

 

Nastavljajući kretanje po putu zadatom reformama Gorbačova i Jeljcina, Rusija se tako 

duboko zaglibila u krizu da se sada može raditi samo o revolucionarnom kidanju nastalih 

vrzinih kola. 

Pod revolucionarnim dejstvima ovde se podrazumevaju ciljani programi usmereni na brzu i 

duboku promenu društvenih institucija koje su tokom reforme bile nastrojene (ili su se 

„samonastrojile“) na demontažu rusijskog naroda i institucionalnih matrica životnog ustrojstva 

Rusije. Vrsta i tehnologija takvih revolucija predstavljaju temu posebnog razgovora. 

Ako se taj revolucionarni projekat bude ostvarivao u režimu sadejstva a ne protivdejstva sa 

vlašću i državnim aparatom, onda će kriza biti prevaziđena bez teških potresa. U suprotnom će 

doći do sukoba raznih delova društva sa vlašću i međusobno – i proći ćemo novi krug spirale 

haosa. 

 

Građani kojima je neprihvatljiv gubitak... 

 

…državne, ekonomske i kulturne nezavisnosti Rusije čine ogromnu većinu stanovništva. Ali 

ona je pocepana i neorganizovana, naš narod je tokom godina reforme bio „demontiran“, rasut. 

Ipak se zajednica građana koja ima obeležja rusijskog državotvornog naroda može preporoditi 

u kratkom roku. Ona je gotovo sazrela za to i samo čeka „okidač“, idejnu i organizacionu 

matricu, pa da njeno kristalizovanje i sklapanje započne. Ta većina čini rastresitu, ali ipak 

zajednicu – nezavisno od socijalnog položaja, uzrasta i nacionalnosti ljudi koji je čine. Raskol 

koji se u Rusiji odigrao uglavnom nije prošao po tim linijama podele – prepreke nastale na tim 

linijama nisu nesavladive. Do liberalne Reformacije Rusije (poput protestantske Reformacije u 

Zapadnoj Evropi) nije došlo. I liberalizam, i demokratija, i tržište u Rusiji gradiće se na 

suštinski drugačijim osnovama nego na Zapadu. Uostalom, isto se dešava i u svim drugim 

civilizacijama koje su preživele ekspanziju Zapada u Novo doba. 

 

 

 

2. Sergej Kara-Murza: MANIPULACIJA SVEŠĆU / Beograd: Vesna-info; Prevodilačka 

radionica Rosić, 2011. 

 

Preuzeto sa sajta: http://izdavastvo.informatika.com/edicije/komplet-manipulacija-svescu-

demontaza-naroda/ 

 

http://izdavastvo.informatika.com/edicije/demontaza-naroda/#57aa3c65bb97e35a4
http://izdavastvo.informatika.com/edicije/demontaza-naroda/#57aa3c65bb97e35a4


Izuzetna vrednost Manipulacije svešću jeste u tome što Sergej Kara-Murza kroz praktične 

primere pokazuje kako se, upornom manipulacijom, posredstvom javnih glasila (televizija, 

radio, štampa), kao i svih drugih brojnih raspoloživih načina, vrši osvajanje mozgova ljudi i 

njihovo svođenje na puku gomilu koja slepo sluša naredbe svoje pseudopolitičke i ostale elite. 

 

Ruski doktor istorije i metodologije, ali i magistar hemije, Sergej Georgijevič Kara-Murza, 

dovršio je, na početku poslednje godine prošlog veka, svoju obimnu i iz najmanje dva veoma 

bitna razloga jako značajnu sociološko-psihološku studiju Manipulacija svešću. Osnovni 

značaj te knjige je u tome što se može koristiti kao neka vrsta praktičnog udžbenika, bilo u 

negativnom – ukoliko je primenjuju manipulatori, ili pozitivnom smislu – ako služi za odbranu 

od političke prevare i mešetarenja. Knjiga je važna i zbog širine i dubine zahvata u obradi 

zadate teme, jer se bavi političkim i drugim manipulacijama u raznim društvenim uređenjima i 

okolnostima. Kara-Murza u završnom delu svoje knjige, istina, navodi da ona nije „priručnik 

za praksu manipulisanja“, već prvenstveno sadržaj na osnovu koga svaki čitalac može 

razmisliti o sopstvenom izboru. 

 

Svet se sada, prema mišljenju Kara-Murze, batrga „između dve vrste životnog ustrojstva“, od 

kojih jedno jača i ide ka stanju kada ljudsko društvo više neće ni imati bilo kakvog izbora. On 

dalje objašnjava da će se svet, ako u njemu prevlada rastuća manipulacija svešću, pretvoriti u 

civilizaciju s ogromnom količinom „stručno“ vođene mase i uskom elitističkom manjinom 

koja odlučuje o svemu. Konačna pobeda takve opcije zanačila bi, kako ukazuje Kara-Murza, 

na našoj planeti i u ne tako dalekoj budućnosti, potpunu prevlast manipulacije svešću, kao 

osnovnog sredstva apsolutne kontrole i vlasti. 

 

 

 

3. Grigorij Čhartišvili: PISAC I SAMOUBISTVO: Monografija / Beograd: Informatika, 

2016. 

 

Preuzeto sa sajta: http://izdavastvo.informatika.com/edicije/pisac-i-samoubistvo/ 

 

Knjiga Grigorija Čhartišvilija (svetski poznatog danas pod pseudonimom Boris Akunjin) 

posvećena je istraživanju jednog od najdramatičnijih problema čovečanstva – fenomenu 

samoubistva. Istražujući istorijski, pravni, religiozni, etički, filozofski, kao i druge aspekte 

„najgoreg od svih grehova“, knjiga naročitu pažnju posvečuje sudbinama pisaca-samoubica – 

ne samo zato što pisce svrstava u takozvanu grupu „povećanog suicidalnog rizika“ već i zato 

što je homoscribens najpogodniji za opis odlika homo sapiensa. Poslednji deo knjige – 

Enciklopedija literaturicida sadrži 363 biografske odrednice o piscima koji su dobrovoljno 

napustili život. 

 

Samoubistvo je događaj koji je mnogo više raprostranjen i uobičajen nego što se to mnogima 

od nas čini. Verovatno svako od čitalaca ima rođaka, prijatelja ili makar poznanika koji je 

dobrovoljno napustio život. Svakodnevno se oko 1200 stanovnika Zemlje ubije, a još sedam i 

po hiljada pokuša da to uradi. U statistici smrti razvijenih zemalja suicid je ispred ubistva i 

malo zaostaje za saobraćajnim nesrećama… 

 

Jedno od nedavnih sociopsiholoških istraživanja čitavo čovečanstvo deli na pet suicidoloških 

kategorija: 

– ljudi koji nikada ne pomišljaju na samoubistvo; 

– ljudi koji ponekad razmišljaju o samoubistvu; 

– ljudi koji prete da će izvršiti samoubistvo; 

– ljudi koji pokušavaju da izvrše samoubistvo; 

– ljudi koji izvršavaju samoubistvo. 



Ne nadam se da ću srećnike koji pripadaju prvoj kategoriji zainteresovati za ovu knjigu. Ona 

je posvećena svima ostalima koji čine četiri petine čovečanstva. 

 

 

 

4. Dušan Stojnov: PSIHOLOGIJA LIČNIH KONSTRUKATA: Uvod u teoriju i terapiju / 

Novi Sad: Psihopolis institut, 2010. 

 

Preuzeto sa sajta: https://psihopolis.edu.rs/knjiga/psihologija-licnih-konstrukata/ 

Ako vam se sviđa u kakvom svetu živite, da li znate da i vi sami nesvesno doprinosite tome? 

Da li znate da su ljubav, sreća, zdravlje, bogatstvo, prijateljstvo, uspeh… konstrukti koje 

različiti ljudi različito definišu? Znate li da  promena stvarnosti započinje promenom 

konstrukta? Želite da znate kako promeniti svoje ili tuđe lične konstrukte? 

– Stvarnost – objektivna ili subjektivna? 

– Osvestite svoju ličnu konstrukciju sebe, drugih i sveta. 

– Otkrijte koliko nesvesno uređujete svoje međuljudske odnose kako bi ih uklopili u vaše 

konstrukte. 

 

 

 

5. Zoran Milivojević: RODITELJOVANJE: O optimalnom vaspitanju: Tekstovi o 

vaspitanju iz „Politike” / Novi Sad: Psihopolis institut, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: https://psihopolis.edu.rs/knjiga/roditeljovanje/ 

 

Zašto se vaspitanje ne može svesti na pružanje ljubavi? Kako napraviti balans između ljubavi i 

discipline? Kako odgajati dete da postane funkcionalni odrasli – samo su neka od pitanja 

kojima se bavi, ali i na koja nudi moguće odgovore dr Zoran Milivojević, psihoterapeut, u 

knjizi u kojoj su sabrani tekstovi koje autor već godinama, preciznije od marta 2009, 

 objavljuje u Politici. Kako postoji posebno zanimanje roditelja za autorove tekstove na temu 

vaspitanja dece, izdavač se odlučio da upravo kolumne koje se tiču problema vaspitanja i 

odnosa roditelja i dece sabere u posebno izdanje i da ga ponudi onim čitaocima koje zanima 

isključivo ova tema. U knjizi se, na jednom mestu, nalazi izbor tekstova o vaspitanju koje je 

objavljivao u Politici 2009–2017. 

 

Autor naglašava da glavni zadatak roditelja jeste da pripreme dete za samostalni život u 

ljudskom društvu – da ga socijalizuju i podstaknu samostalnost. Knjiga sadrži predgovor 

izdavača, kao i dodatak sa autorskim tekstom dr Milivojevića Telesno kažnjavanje dece – da, 

ali razumno. 

 

Ovo je četvrta knjiga u kojoj su sabrane Milivojevićeve kolumne objavljivane u Politici – prvo 

je objavljena knjiga Uloviti ljubav sa tekstovima od marta 2009. do septembra 2011, druga 

knjiga Psihologike svakodnevnog života sadrži tekstove objavljivane od septembra 2011. do 

septembra 2014, a u knjizi Psihologički spisi tekstovi su objavljivani od septembra 2014. do 

septembra 2017. 

 

– Zašto je najvažnije naučiti dete da ono i njegovi postupci nisu isto? 

– Kako dete naučiti da poštuje i sebe i druge? 

https://psihopolis.edu.rs/knjiga/uloviti-ljubav/
https://psihopolis.edu.rs/knjiga/psihologike/
https://psihopolis.edu.rs/knjiga/psihologicki-spisi/


– Zašto je nemoguće izbeći konflikt roditeljove i detetove volje? 

– Kako dete odgajati da postane funkcionalni odrasli? 

– Kako se postaviti prema tinejdžeru? 

 

 

Izuzetno praktična knjiga, dobar vodič za roditelje. 

 

                                           Prof. dr Jovan Mirić, psiholog, 

                  redovni profesor na Odeljenju za psihologiju 

                                    Filozofskog fakulteta u Beogradu 

 

 

6. Zoran Milivojević: PSIHOLOGIČKI SPISI: Kolumne iz dnevnog lista „Politika” / Novi 

Sad: Psihopolis institut, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: https://psihopolis.edu.rs/knjiga/psihologicki-spisi/ 

 

U trećoj knjizi  sabranih tekstova koje je Milivojević objavljivao u dnevnom listu Politika 

nalaze se tekstovi objavljivani  od septembra 2014. do septembra 2017. Baveći se različitim 

aktuelnim pitanjima i važnim životnim temama s kojima se svakodnevno susrećemo autor već 

skoro deset godina piše prave male „psihoterapeutske tekstove“ koji nam pomažu da bolje 

razumemo sebe, druge i društvene pojave. Vođen idejom da kratki i jasno napisani tekstovi 

mogu pomoći čitaocu da se orijentiše i nađe izlaz iz problema savremenog življenja, utemeljio 

je socijalnu psihoterapiju, koja koristi medije kako bi terapijske poruke doprle do šire publike. 

Cilj ovih poruka je da ispravi naše logike izgrađene oko pogrešnih uverenja – iracionalne 

psihologike. 

Pre ove knjige sabrane kolumne su objavljene u knjigama Uloviti ljubav  sa tekstovima od 

marta 2009. do septembra 2011, u knjizi Psihologike svakodnevnog života sa tekstovima od 

septembra 2011. do septembra 2014, a u četvrtoj knjizi Roditeljovanje – O optimalnom 

vaspitanju  na jednom mestu, sabrani su svi tekstovi  u kojima se Milivojević bavi problemima 

vaspitanja objavljivani od marta 2009. do septembra 2017. 

– O ljubavi i vezama, deci i roditeljima, osećanjima, svakodnevnim životnim problemima. 

– Tekstovi koji dokazuju da je svako ljudsko ponašanje logično – psihologično. 

– Kako nam „psihologike“ mogu pomoći da bolje razumemo sebe, druge i društvene 

pojave? 

– Šta ima u tekstovima zbog kojih autora na Fejsbuku prati 140 hiljada ljudi? 

 

Milivojević je stručnjak sa izvanrednim talentom da kompleksne psihološke fenomene veoma 

jasno i tačno približi čitaocu. 

Dr Ivan Nastović, psiholog i psihoterapeut 

 

 

 



 

7. Ričard H. Smit: ZLURADOST: Šadenfrojde: Tamna strana ljudske prirode / Novi Sad: 

Psihopolis institut, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: https://psihopolis.edu.rs/knjiga/zluradost/ 

 

Svet je iz nemačkog jezika „pozajmio“ reč šadenfrojde (Schadenfreude) koja sve više ulazi u 

univerzalnu upotrebu, jer ne postoji odgovarajuća engleska reč. Spajanjem dve reči: Schaden 

koja znači zlo, šteta  i  Freude koja znači radost nastala je ova kovanica koja najpreciznije 

odslikava jednu tamnu stranu ljudske prirode – radovanje tuđoj nesreći. Izuzetno važna i 

potrebna knjiga koja postavlja glavno pitanje: da li živimo u doba epidemije zluradosti? 

 

Tema koju autor pronosi kroz celu knjigu jeste da nevolje koje pogađaju druge mogu da nam 

donesu radost jer ponekad imamo korist od tih nevolja ‒ više nego što smo toga svesni ili 

želimo da priznamo. 

Naglasio je i da, koliko god bilo prirodno osećati šadenfrojde, tj. zluradost, većina nas nije 

sasvim sigurna da treba da je osećamo, ili bar da priznamo da je osećamo. Knjiga obiluje 

navođenjem i tumačenjem brojnih primera otvorene i prikrivene zluradosti u savremenom 

društvu – u politici, sportu, zabavi, religiji, kao i u rijaliti programima. Veoma slikovito i 

detaljno autor je  sve pojavne oblike zluradosti objasnio na primerima sudbina Tajgera Vudsa, 

Salijerija, Hitlera, Linkolna, Vizentala, Marije Stjuart… 

 

– Da li živimo u doba epidemije zluradosti? 

– Kakvu dobit imaju zluradi? I zašto neko uživa u našoj patnji? 

– Kakav je odnos pravde i zluradosti? 

– Da li postoje zaslužene ljudske nesreće? 

– O zluradosti u književnosti, sportu, politici, zabavi, religiji… 

 

 

Ma koliko se trudili da nemamo neprijatelje, njih je nemoguće izbeći. Odlična knjiga o 

prepoznavanju i razumevanju zluradosti – pouzdanog znaka neprijateljstva. 

 

Dr Zoran Milivojević, psihoterapeut, 

autor knjige Emocije 
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