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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 постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, Ивана 
Живковића, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Демократској Републици Конго, Радомира Живковића, Службени гласник Републике Србије 
бр. 15/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Републике Кипар, председнику Републике Кипар, Димитрису Христофијасу, Службени 
гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Краљевине Шпаније, премијеру Краљевине Шпаније, Маријану Рахоји, Службени гласник 
Републике Србије бр. 14/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Републике Грчке, председнику Републике Грчке, Каролосу Папуљасу, Службени гласник 
Републике Србије бр. 14/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Румуније, председнику Румуније, Трајану Басескуу, Службени гласник Републике Србије бр. 
14/2013 
 
Указ о додели одликовања, Сретењског ордена трећег степена, за спровођење друштвено-
хуманитарне акције „Битка за бебе”, која доприноси општем добру грађана Републике 
Србије, председнику Управног одбора Фонда Б92, Верану Матићу, Службени гласник 
Републике Србије бр. 14/2013 
 
Указ о додели одликовања, Сретењског ордена трећег степена, за нарочите заслуге у области 
позоришне уметности, Марији Црнобори, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена српске заставе другог степена, за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа Републике Србије и Сједињених 
Америчких Држава, Дену Бартону, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Указ о додели одликовања, Сретењског ордена другог степена, поводом 180 година 
постојања и успешног рада у прикупљању и очувању књижевног фонда од историјског и 
културног значаја за Републику Србију, Народној библиотеци Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 14/2013 
 
Указ о додели одликовања, Ордена заслуга за одбрану и безбедност другог степена за часно 
извршавање дужности и задатака у области одбране и безбедности, старијем воднику I класе 



Славиши Милојка Марковићу, постхумно и старијем воднику I класе Небојши Радомира 
Милићу, постхумно, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Указ о додели одликовања, Златне медаље за храброст „Милош Обилић”, за испољену 
храброст и дело личног херојства, потпуковнику Томиславу Милоша Бећаговићу, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне мисије 
Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у 
Женеви, Угљеше Звекића, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Краљевини Данској, Виде Огњеновић, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Босни и Херцеговини, Нинослава Стојадиновића, Службени гласник Републике Србије бр. 
17/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Држави Еритреји, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију, Ивана Живковића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 17/2013 
 
Закон о потврђивању Конзуларне конвенције између Републике Србије и Црне Горе, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне 
Административне Регије Макао Народне Републике Кине о међусобном укидању виза, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о 
бављењу плаћеним пословима чланова породица дипломатског, конзуларног, 
административног и техничког особља њихових дипломатско-конзуларних представништава, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Намибије о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној 
агенцији, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2013 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о трансформацији војних установа које обављају 
производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити и о правима и 
обавезама цивилних лица на служби у Војсци Србије запослених у тим установама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Уредба о утврђивању подручја бање „Матарушка Бања”, Службени гласник Републике 
Србије бр. 12/2013 
 
Уредба о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 16/2013 
 



Одлука о успостављању дипломатских односа са Краљевином Саудијском Арабијом на 
резиденцијалној основи, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2013 
 
Одлука о отварању Амбасаде Републике Србије у Уједињеним Арапским Емиратима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 13/2013 
 
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
16/2013 
 
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2013. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2013 
 
Одлука о престанку функције председника Врховног касационог суда, Нате Месаровић, 
Службени гласник Републике Србије бр. 16/2013 
 
Правилник о облику, садржини и изгледу ознака и друге сигнализације за обележавање 
граничног прелаза и његовог подручја и облику, садржини и начину постављања посебних 
табли и сигнализације којима се упозорава на приближавање граничне линије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 11/2013 
 
Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и 
личној карти припадника цивилне заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2013 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Трсту, Република Италија, 
Момчила Миловића, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за управљање Стратегијом еУправе 
покрајинских органа, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2013 
 
Одлука о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2013 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Службе за управљање људским 
ресурсима, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 3/2013 
 
Одлука о престанку важења појединих одлука, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 4/2013 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну и 
пољопривреду, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2013 
 
Закон о потврђивању Протокола о заштити и одрживом коришћењу биолошке и предеоне 
разноврсности уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата донете у 



Кијеву 22. маја 2003. године, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 1/2013 
 
Закон о потврђивању Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу 
прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције 
о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2013 
 
Закон о потврђивању Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања и 
Протокола из 1996. године о изменама и допунама Конвенције о ограничењу одговорности за 
поморска потраживања, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
1/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о 
друмском превозу путника и ствари, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 1/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Летоније о међународном друмском саобраћају, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 1/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области ваздушног саобраћаја између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 1/2013 
 
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Службени гласник Републике 
Србије бр. 10/2013 
 
Закон о државној припадности и упису пловила, Службени гласник Републике Србије бр. 
10/2013 
 
Закон о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама, Службени 
гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о трговини, Службени гласник Републике Србије бр. 
10/2013 
 
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања 
документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток”, 
Службени гласник Републике Србије бр. 17/2013 
 
 Закон о потврђивању Измена и допуна Конвенције о међународним железничким превозима 
( COTIF), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2013 
 
Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања 
права на накнаду за коришћење истих, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2013. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 12/2013 
 
 
 



Уредба о допуни Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз дугорочно стамбено 
кредитирање у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2013 
 
Уредба о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенције 
опредељених за финансирање Републичке агенције за становање за 2013. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Уредба о условима и начину подстицања производње и продаје трактора и прикључних 
машина за тракторе у Републици Србији у 2013. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 14/2013 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Уредба о висини накнада за воде за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
16/2013 
 
Уредба о изменама Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја 
регионалног развоја, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2013 
 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног 
инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 12/2013 
 
Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за 
дуванске прерађевине, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2013 
 
Одлука о образовању Комисије за преговоре у поступку преузимања имовине и обавеза 
Развојне банке Војводине, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња 
предузећа и предузећа средње тржишне капитализације, Службени гласник Републике 
Србије бр. 13/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 
Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2013. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да Уредба о накнади штета на лицима, 
Службени гласник Републике Србије, 34/2010, није у сагласности са Уставом и законом, Службени 
гласник Републике Србије бр. 16/2013 
 
Одлука о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 16/2013 
 
Правилник о методама испитивања сорте соје ради признавања сорте, Службени гласник 
Републике Србије бр. 10/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и 
амбалажним отпадом, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о финансирању и суфинансирању програма и 
пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, Службени гласник 
Републике Србије бр. 11/2013 
 
Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за 
заштиту биља за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2013 
 
Правилник o измени и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и 
попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 
Републике Србије бр. 12/2013 
 
Правилник o изменама и допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење 
одређених врста робе или спровођења одређених поступака, Службени гласник Републике 
Србије бр. 12/2013 
 
Правилник o изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим 
питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од 
самосталне делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2013 
 
Правилник о начину смештаја терета, његовог обезбеђења и означавања, Службени гласник 
Републике Србије бр. 13/2013 
 
Правилник о допунама Правилника о испитивању возила, Службени гласник Републике 
Србије бр. 13/2013 
 
Правилник о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге, Службени 
гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о форми, минималном садржају информација 
које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са проспектом, 
Службени гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности, 
Службени гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем, Службени гласник Републике 
Србије бр. 17/2013 
 
Правилник о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег 
програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског 
фонда за шуме аутономне покрајине, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2013 
 
Правилник о методама испитивања сорти јабучастих воћних врста, ради признавања сорти, 
Службени гласник Републике Србије бр. 17/2013 
 
Правилник о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о 
условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, Службени гласник Републике 
Србије бр. 17/2013 
 
Решење о одређивању резервног снабдевача који ће привремено од 1. фебруара 2013. године, да 
снабдева крајње купце електричне енергије, који немају право на јавно снабдевање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 



Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 11/2013 
 
Статут Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 12/2013 
 
Програм Фонда за развој Републике Србије за 2013. годину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 14/2013 
 
Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 
2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике 
из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2013. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се 
средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2013. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Исправка Одлуке о износу средстава која се преносе филијали Републичког фонда за здравствено 
осигурање у току 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 11/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских 
средстава корисника јавних средстава Аутономне Покрајине Војводине, ван консолидованог 
рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине, на рачун извршења буџета Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 1/2013 
  
Покрајинска скупштинска одлука о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 4/2013 
 
Покрајинска скупштинска одлука о Јавном предузећу „Војводинашуме”, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 4/2013 
 
Покрајинска скупштинска одлука о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине”, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 4/2013 
 
Покрајинска скупштинска одлука о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о 
покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради 
јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 4/2013 
 
Покрајинска скупштинска одлука о покретању и начину спровођења поступка задуживања 
емитовањем дугорочних хартија од вредности, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 4/2013 
 
Одлука о образовању Радне групе која ће анализирати текст предуговора између Владе 
Републике Србије и компаније „Al Dahra Agricultural Company” из Уједињених Арапских 
Емирата, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр.1/2013 
 



Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине по конкурсима у области културе у 2013. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр.1/2013 
 
Одлука о допуни Одлуке о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
2/2013 
 
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 
Аутономне Покрајне Војводине бр.1/2013 
 
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде 
Аутономне Покрајне Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр.1/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац 
права јавне својине град Београд, Службени лист града Београда бр. 67/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда, Службени лист града 
Београда бр. 67/2012 
 
Oдлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга по основу одређених изворних 
јавних прихода града Београда, Службени лист града Београда бр. 70/2012 
 
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава од стране 
индиректних корисника буџета града Београда на рачун извршења буџета града Београда,  
Службени лист града Београда бр. 69/2012 
 
Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила кроз Београд, Службени лист 
града Београда бр. 67/2012 
 
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Београда за 2013. годину са Програмом, Службени лист града Београда бр. 
3/2013 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између држава чланица Здравствене мреже Југоисточне 
Европе о аранжману са земљом домаћином о седишту Секретаријата Здравствене мреже 
Југоисточне Европе, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2013 
 
Закон о потврђивању Протокола о меродавном праву за обавезе издржавања, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 1/2013 
 



Закон о допуни Закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о раду 
помораца, 2006. године, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
1/2013 
 
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 181 о приватним 
агенцијама за запошљавање, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 2/2013 
 
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 150 о администрацији 
рада, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха, Службени гласник Републике 
Србије бр. 10/2013 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о мрежи установа социјалне заштите, Службени 
гласник Републике Србије бр. 12/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 12/2013 
 
Правилник о измени Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра 
извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података, 
Службени гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Правилник о начину и поступку чувања и доступности документације у овлашћеним 
трансфузиолошким установама, односно болничким банкама крви, Службени гласник 
Републике Србије бр. 15/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно 
дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија, Службени гласник Републике Србије 
бр. 15/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија, 
Службени гласник Републике Србије бр. 15/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о Регистру хемикалија, Службени гласник Републике 
Србије бр. 15/2013 
 
Правилник о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите, 
Службени гласник Републике Србије бр. 17/2013 
 
Правилник о измени Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 
17/2013 
 
Правилник о измени  Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање 
уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 17/2013 
 
 
 



Листа о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у 
средствима јавног информисања, Службени гласник Републике Србије бр. 16/2013 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2012. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска уредба о оцењивању и напредовању запослених, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 2/2013 
 
Одлука о остваривању новчане помоћи породици којој се роди треће дете, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 4/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Решење о измени Решења о ценама услуга за извршење програма у делатности друштвене бриге о 
деци у Београду, Службени лист града Београда бр. 4/2013 
 
Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана, Службени лист града 
Београда бр. 67/2012 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о изменама и допунама Закона о жиговима, Службени гласник Републике Србије бр. 10/2013 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских и 
основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-
полицијској академији за школску 2013/2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
12/2013 
 
Правилник о ближим условима за обављање библиотечко-информационе делатности јавних 
библиотека, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2013 
 
Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности, 
Службени гласник Републике Србије бр. 17/2013 
 
Решење о одређивању библиотека које обављају послове од општег интереса у заштити старе 
и ретке библиотечке грађе, Службени гласник Републике Србије бр. 14/2013 
 
Протокол о сарадњи Сокоја и АНЕМ-а, Службени гласник Републике Србије бр. 13/2013 
 
 
 



РАЗНО 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ смањења потрошачких цена у новембру 2012. године, Службени лист града 
Београда бр. 67/2012 
 
Показатељ смањења потрошачких цена у децембру 2012. године, Службени лист града 
Београда бр. 2/2013 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2013. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

     1. ПОЛИТИКА + + 
2. ДАНАС + + 
3. БЛИЦ + + 
4. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
5. НИН + + 
6. КУРИР +  
7. ВРЕМЕ + + 
8. АЛО +                 
9. НЕДЕЉНИК +  
10. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије +  

 
 
 
 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

                +               + 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

                +  

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ                 +  
4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА                 +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                         
                                              СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1

     1. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист 
 за књижевност и друштвена питања 

                +  

     2. PC PRESS                 +  
     3. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 

праксу финансија 
                +  

     4. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 
друштва Србије 

                +  

    5. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА                 +    
 
 

 
 
 
                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД                +  
2. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  

ЗА СТАТИСТИКУ 
               +  

3. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

               +  

4. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА                +  
5. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ  

ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
               +  

6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  
ЗА СТАТИСТИКУ 

               +  

7. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену 
прописа 

               +  
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Излазећи у сусрет све изражајнијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из богате 
ризнице библиотека Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне писане 
документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. Будући да 
су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и друге 
драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим путем 
настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 
                                СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књига 5, 1921. 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 А. венац 1 

 
1. БУШЕЊЕ ЈЕЗИКА 

Иван Клајн 
Нови Сад: Прометеј, 2012. 

 
+ 

 
         
 

    
2. ЗАДУЖБИНАРСТВО КОД СРБА 

Славко Вејиновић 
Београд: Вукова задужбина; Нови Сад: 
Прометеј, 2012. 

+ 
 

    
3. ЛЕТЊИ САН ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ: 

дубинско-психолошки есеји 
Иван Настовић 
Нови Сад: Прометеј, 2011. 

+ 
 
 
       
           

    
4. ДРАГИ МОЈИ КУМОВИ: писма 

Сидонији и Ђоки Гајин 1935–1941. 
Милева Марић Анштајн 
Нови Сад: Прометеј, 2011. 

+ 
 
           

    
5. БЕЗ ОБДУКЦИЈЕ: књига о епидемији 

великих богиња у Србији 1972. године: 
верна реконструкција догађаја 
Никола Бура 
Нови Сад: Прометеј, 2012. 

 
 

 + 

 

    
6. ЉУБАВ: психологија феномена љубави 

Петер Лаустер 
Нови Сад: Прометеј, 2012. 

 
+ 

 

    
7. РЕЧНИК РЕЛИГИЈСКИХ ПОЈМОВА 

Иван Цвитковић 
Нови Сад: Прометеј, 2009. 

 
+ 

 

    
8. ГАСТРОНОМАДСКЕ ПРИЧЕ 

Владислав Бајац 
Београд: Архипелаг, 2012. 

 
+ 

 
 

    
9. ХЛАДНИ ЉУБАВНИК 

Хуго Клаус 
Београд: Архипелаг, 2012. 

 
+ 

 

    
10. КЊИГА О БАМБУСУ 

Владислав Бајац 
Београд: Архипелаг, 2010. 

 
+ 
 

 

    
 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 А. венац 1 

    
11. MOVING DAY 

Ратко Дангубић 
Београд: Архипелаг, 2012. 

 
+ 

 

    
12. РАДИЧЕВО ЗАВЕШТАЊЕ 

Никола Моравчевић 
Београд: Архипелаг, 2012. 

 
+ 

 

    
13. РАСКОВНИК 

Борислав Чичовачки 
Београд: Архипелаг, 2012. 

 
+ 

 

    
14. РОКЕНРОЛ У ЈУГОСЛАВИЈИ:  

1956–1968: изазов социјалистичком 
друштву 
Александар Раковић 
Београд: Архипелаг, 2011. 

 
 

+ 

 

    
15. САСВИМ СКРОМНИ ДАРОВИ 

Угљеша Шајтинац 
Београд: Архипелаг, 2011. 

 
+ 

 

    
16. СТАРОСТ 

Приредили: Давид Албахари и Срђан В. 
Тешин 
Београд: Архипелаг, 2012. 

+ 
 

    
17. ТРПЕЗА БЕЗ ГЛАВНОГ ЈЕЛА 

Мирјана Павловић 
Београд: Архипелаг, 2012. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД   ЈАНУАР – ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ 
 

  
1. ЗИМСКИ ДНЕВНИК 

Пол Остер 
Београд: Геопоетика, 2012. 

 

   
2. ЗАТОЧЕНИК НЕБЕСА 

Карлос Руис Сафон 
Београд: Чаробна књига, 2012. 

 

   
3. ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – ОСЛОБОЂЕНИ 

Е. Л. Џејмс 
Београд: Лагуна, 2012. 

 

   
4. ЈУГОСЛАВИЈА, МОЈА ДЕЖЕЛА 

Горан Војновић 
Београд: Ренде, 2012. 

 

   
5. БУМЕРАНГ: ОКСИМОРОН 

Светислав Басара 
Београд: Народна књига–Алфа, 2001. 

 

   
6. БОСАНЦИ ТРЧЕ ПОЧАСНИ КРУГ: SIC 

TRANSIT GLORIA MUNDI 
Иванчица Ђерић 
Београд: Ренде, 2009. 

 

   
7. БЛИСТАВО И СТРАШНО 

Беким Фехмију 
Београд: Самиздат B92, 2010. 

 

   
8. МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ: горостас науке 

Војислав Гледић 
Београд: Admiral Books, 2011. 

 

   
9. КАКО КАЛИМО ДЕМОКРАТИЈУ: 

шта нисмо научили 
Загорка Голубовић 
Београд: Албатрос плус, 2011. 

 

   
10. ФУКООВО КЛАТНО 

Умберто Еко 
Београд: Белетра, 1989. 

 
 

   
           

 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
 
1. Šapiro Fransin; Silk Forest Margot: EMDR – terapija reprocesiranjem – nova 
dimenzija psihoterapije / Novi Sad: Psihopolis institut, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=102:emdr-terapija-
reprocesiranjem-nova-dimenzija-psihoterapije&Itemid=125
 
Terapija reprocesiranjem nas uči da je od traumatičnog doživljaja važnije to kako se sa njim 
nosimo. U tome je suština terapijske promene. 
 

Dr Zoran Milivojević, predsednik Saveza društava psihoterapeuta Srbije 
 
 
KAKO SU POVEZANI POKRETI OČIMA I TRAUMATIČNO ISKUSTVO? 
 

• Kako pokreti očima mogu pomoći da se traumatično iskustvo ponovo obradi i da se osoba 
oslobodi negativnih posledica? 

• Kako terapija reprocesiranjem povezuje psihologiju i neurofiziologiju?  
• Terapija izbora za traume: velike i male, skorašnje i one iz detinjstva. 
• Istiniti slučajevi oporavka od strahota rata, smrti deteta, silovanja, incesta, prirodnih 

katastrofa, katastrofičnih bolesti, zavisnosti, traumatičnog napuštanja, panike, ... 
• Pomoć u suočavanju sa bolešću, invalidnošću, smrću, ... 
• Upoznajte kompleksan i integrativan psihoterapijski sistem, sa jasnim principima, 

protokolima i procedurama. 
• U čemu se terapija reprocesiranja razlikuje od drugih psihoterapija? 

 
 
 
EMDR – UZBUDLJIVA TERAPIJA ČIJA JE EFIKASNOST NAUČNO DOKAZANA
 
 
Fransin Šapiro (Francine Shapiro), doktor nauka i istraživač pri Mental  Research Institut u Palo 
Altu tvorac je EMDR-a,  a ovu knjigu je realizovala sa Margot Silk Forest, piscem i osnivačem više 
fondacija za pomoć traumatizovanim  ženama. Na početku knjige autorke napominju da knjiga 
NIJE priručnik za edukaciju i da ne sadrži kompletne informacije koje se tiču kliničke upotrebe 
EMDR , tj. trebalo bi je koristiti kao osnovni pregled kliničkih primena EMDR a da bi sam tretman 
trebalo da pruži samo pažljivo odabran, licenciran terapeut edukovan za EMDR (U Srbiji od 2007. 
godine deluje Asocijacija EMDR Srbije kao ravnopravan član Evropske asocijacije EMDR). 
 
Originalnost ovog modaliteta je u tome da se terapeuti  u radu fokusiraju na obradu disfunkcionalno 
pohranjenog sećanja uz pomoć pokreta očiju ili drugih načina koji obezbeđuju bilateralnu 
stimulaciju mozga te tako reaktiviraju njegovu prirodnu sposobnost funkcionalne, smislene i 
adaptivne obrade informacija. 
 
 
 
U knjizi ćete naići na brojne opise tretmana npr.  veterana iz Vijetnama koji su i dvadeset godina 
posle završetka rata imali psihološke tegobe, kao i primere brojnih drugih posttraumatskih stresnih 

http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?SID=INTERLIBER%5e45743970-2012-10-29-4-52&ISBN=9788686653499&ml=b
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=102:emdr-terapija-reprocesiranjem-nova-dimenzija-psihoterapije&Itemid=125
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=102:emdr-terapija-reprocesiranjem-nova-dimenzija-psihoterapije&Itemid=125


sindroma (PTS) koji ljudima onemogućavaju normalno životno funkcionisanje. Npr. traume koje ne 
dolaze usled jednog po život opasnog iskustva (rat, prirodne nepogode, žrtve nasilja) već i one sa 
malim „t” prevashodno iz razvojnog doba (napuštanje, zapuštanje, konfliktni ambijent primarne 
porodice i dr). Takođe je preko opisa rada sa kliničkim slučajevima prikazana primena terapije 
EMDR u slučaju poremećaja spavanja, zavisnosti od alkohola, patološkog tugovanja zbog gubitka 
dragih osoba, tegobe vezane za invaliditet i terminalne bolesti. 
 
Lepota ove knjige je u njenoj pristupačnosti, razumljivosti, ali istovremenog davanja informacija 
koje mogu biti zanimljive i korisne kliničarima i psihoterapeutima. 
 
Jedna od centralnih tema savremene stručne literature iz oblasti mentalnog zdravlja jeste tema 
traumatizacije i uticaj traume na psihološko i telesno funkcionisanje ljudi. Traumatizacija i uticaj 
stresa primarni su fokus istraživanja autorke Fransin Šapiro koji je dovodi do pronalaženja 
inovativnog psihoterapijskog pristupa EMDR, akronima za naziv na engleskom jeziku „Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing” „Terapija desenzitizacije i reprocesiranja uz pomoć 
pokreta očiju”, koji neki autori smatraju revolucijom na polju psihoterapijskih intervencija i za koji 
je autorka dobila brojna priznanja od mnogih relevantnih nacionalnih i internacionalnih institucija. 
Rođena iz čiste empirije, skoro slučajne ali značajne opservacije autorke Šapiro, ova psihoterapijska 
metoda se vrlo brzo proširila među terapeutima Sjedinjenih Država i širom sveta zbog svoje 
kliničke efikasnosti i veoma brzog ostvarenja terapijskih efekata, kao i potkrepljenosti podacima iz 
kontrolisanih kliničkih studija. U relativno kratkom veku postojanja, (počeci 1987) po podacima iz 
2010. godine, u svetu je obrazovano i uspešno koristi znanja EMDR-a više od 80.000 
psihoterapeuta. EMDR, kako i sama autorka navodi u ovoj knjizi, uključuje u svojim polazištima 
već postojeća znanja opštepriznatih psihoterapijskih škola (psihoanalize, kognitivno-bihevioralne 
terapije, geštalt terapije i drugih) u njihovim postavkama o značaju traumatskog iskustva za 
nastanak psiholoških tegoba. 
 
U više navrata Šapiro govori o izuzetnom terapijskom potencijalu ovog psihoterapijskog modaliteta 
u rukama talentovanih terapeuta koji su prošli sve obavezne seminare u obrazovanju i imaju 
priznanje o zvanju EMDR terapeuta od američkog EMDR Instituta ili Evropske asocijacje EMDR. 
Samo na taj način može da se garantuje dobro poznavanje ovog modaliteta i njegova adekvatna 
primena, te samim tim i dobri rezultati terapije. 
 
Predstavlja mi veliku čast i zadovoljstvo mogućnost da predstavim ovu vrednu knjigu koja je već 
poznata internacionalnoj javnosti i u našoj zemlji. Smatram takođe važnim informisati našu javnost 
o postojanju kontinuirane edukacije iz EMDR psihoterapijskog metoda i u našoj zemlji počev od 
2007. godine, što je omogućilo obrazovanje EMDR terapeuta i kod nas koji su zvanično priznati od 
strane Evropske asocijacije EMDR. Sertifikovani terapeuti EMDR organizovani su u Asocijaciju 
EMDR Srbije koja je ravnopravni član u okviru evropske asocijacije EMDR već duži niz godina. 
Ova organizacija promoviše kriterijume i radi na održavanju visokog standarde u edukaciji, 
istraživanju i kliničkoj praksi sa EMDR-om. To je omogućilo da je već izvestan broj klijenata dobio 
psihoterapijsku pomoć ovim pristupom s dobrim rezultatima i da su neki od urađenih tretmana bili 
objavljeni u časopisima, kao i na stručnim kongresima. 
 

dr sci. Vesna Bogdanović, psihijatar, jungijanski analitičar 
i sertifikovani EMDR terapeut i edukator, 

predsednik Asocijacije EMDR Srbije 
 
 
 



2. Stjuart In: KAKO VODITI SAVETOVANJE I PSIHOTERAPIJU U 
TRANSAKCIONOJ ANALIZI / Novi Sad: Psihopolis institut, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=101:kako-voditi-
savetovanje-i-psihoterapiju-u-transakcionoj-analizi&Itemid=125
 
Praktičan i razumljiv vodič kroz osnovne faze rada sa klijentima u savetovanju i psihoterapiji, pisan 
od strane velikog majstora. 
 

dr Zoran Milivojević, transakcioni analitičar, TA Centar 
 
 

• Za sve koji savetuju u psihosocijalnom kontekstu, a žele da svoje veštine obogate pristupom 
transakcione analize. 

• Akcenat je na praktičnoj primeni, dok je teorija data samo u osnovnim crtama. 
• Kako voditi tretman usmeren ka ugovorenom cilju? 
• Kako sa opasnostima na tom putu? 
• Koji su tipični problemi i šta sa njima? 
• Kako raditi sa specifičnim tipovima klijenata? 
• Kako do sistematičnog plana tretmana? 
• Kada i kako završiti terapijsko savetovanje? 

 
 
Knjiga je praktični vodič za upotrebu transakcione analize (TA) u savetovanju i psihoterapiji. 
 
Namenjena je pre svega  savetnicima  i budućim savetnicima koji su obučeni u drugim metodama a 
ne u TA, ali sada žele da svojim veštinama dodaju i TA resurse, a biće  korisna i savetnicima i 
psihoterapeutima koji se već profesionalno bave TA terapijom ili edukacijom. 
 
Sve to čini da TA Centar – Asocijacija transakcionih analitičara Srbije ovu knjigu preporuči svojim 
članovima kao dragocen praktičan priručnik. 
 
Knjiga govori samo o individualnom savetovanju, a ne o grupnoj terapiji, fokus je na praktičnoj 
primeni, dok je teorija obuhvaćena samo u osnovnim crtama (sveobuhvatno i sistematično  teorijske 
osnove TA obuhvaćene su u knjizi Savremena transakciona analiza autora In Stjuarta i Vena 
Džoinsa, Psihopolis, 2011) 
 
Redosled poglavlja sukcesivno prati faze u tipičnom procesu savetovanja u TA od prijema do 
završetka, od početnog ugovora o promeni, preko sistematičnog plana tretmana, opasnostima na 
tom putu, tipičnim problemima, načinima završavanja terapijskog savetovanja... 
 
Knjiga nije opšti uvod u transakcionu analizu koja  ima mnoštvo teorijskih modela i barem tri 
glavne praktične škole a In Stjuart je   odabrao  oblasti savremene TA za koje smatra da imaju 
najviše da ponude savetniku u njegovom radu. 
 
Čitava ova knjiga je zapravo izgrađena oko dva povezana koncepta koji su ključni za sadašnju 
praksu u TA: usmerenost tretmana i redosled faza tretmana, jer te ideje imaju mnogo toga da 
ponude svakom savetniku. 
 
Ova knjiga je namenjena da se koristi kao udžbenik tokom obuke iz transakcione analize, a ne da 
bude zamena za nju. Ako želite da steknete stručni sertifikat za bavljenje transakcionom analizom, 
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detalje o neophodnom treningu i procesu polaganja ispita možete saznati od raznih TA organizacija 
na državnom i međunarodnom nivou. (Za informacije o zvaničnom treningu i sertifikaciji 
pogledajte sajt TA Centra – asocijacije transakcionih analitičara Srbije: www.tacentar.net)
 
 
 
3. Frid Alvin M.: MALA PSIHOLOGIJA ZA KLINCE I KLINCEZE: transakciona 
analiza za decu do sedme godine / Novi Sad: Psihopolis institut, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=103:mala-psihologija-za-
klince-i-klinceze&Itemid=125
 
Ova knjiga je osmišljena da pomogne malim dečacima i devojčicama da upoznaju sebe, da ih spreči 
da izvedu neke loše zaključke o sebi, da ih uveri da nisu žabe ni onda kada ih neki drugi tako 
nazivaju, već da je svako od njih princ ili princeza. Namenjena je predškolcima, dok je prethodna 
knjiga (Alvin i Margaret Frid: Psihološki pismeno dete – TA za mlade od 8 do 13 godina; 
 Psihopolis, 2011) namenjena starijoj deci i mladima. 
 
 

• Šta su psihološki otrovi i kako da dete ne izvodi loše zaključke o sebi? 
• Kako da na vreme nauče da imaju pravo na svoja osećanja – da se ljute, da budu uvređeni, 

uplašeni, tužni i da pričaju o tome kako bi bili srećniji? 
• Knjiga uči decu da u razgovoru budu otvoreni i direktni, da upoznaju sebe i pravilno se 

razvijaju 
 
 
Ova knjiga uči decu da direktnim i otvorenim razgovorom sa svojim roditeljima, kao i drugim 
važnim ljudima, mogu da ostanu prinčevi i princeze i da se oslobode „žabastih” osećanja. Cilj 
knjige je da pomogne deci da razumeju mamu, tatu, braću i sestre mnogo bolje nego što su drugi 
razumeli njih i da će se tako moći bolje slagati sa ljudima. Naučiće da izbegavaju „psihološke 
otrove”, moći će da izbegnu da jednog dana doživljavaju nervne slomove i imaju potrebu za 
psihoterapijom i lekovima. Izbeći će, takođe, kada i sami budu odrasli da proizvode psihološki 
otrov i prenose ga dalje svojoj deci. 
 
Knjiga je napisana jednostavno, uz upotrebu jednostavnih pojmova koji se koriste u transakcionoj 
analizi i dovoljno je zabavna da zainteresuje i mnoge odrasle, a veoma je korisna i vaspitačima u 

rtićima i zabavištima. v 
 
 
4. Sigman Arik: RAZMAŽENA GENERACIJA: kako uništavamo budućnost naše 
dece /  Novi Sad: Psihopolis institut, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=105:razma%C5%BEena-
generacija&Itemid=125
 
Sada je potpuno jasno zašto moramo da promenimo „ispravno” razmišljanje o deci. Ne dozvolimo 
da našu decu kvare dobronamerne neznalice. 
 

Dr Zoran Milivojević, psihoterapeut 
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Autor tvrdi da postoje dalekosežne posledice načina na koji vaspitavamo decu i kakvu decu 
vaspitavamo. Uveren je da su koreni problema u tome što današnja deca ne usvajaju autoritet od 
roditelja i odraslih koji treba da im služe kao model u društvu i socijalizaciji. Time što smo uklonili 
granice koje smo nekada postavljali deci i njihovim željama, kao i našim abdiciranjem iz pozicije 
autoriteta, čini se da smo upravo mi, odrasli, izneverili našu decu, lišavajući ih njihovih osnovnih 
potpornih struktura. Knjiga će, nada se autor, sagledavanjem različitih problema koji postoje i 
direktnim suočavanjem s njima, pomoći u nameri da se zaustavi naše povlačenje iz uloge roditelja 
koji ima autoritet i da će tako sprečiti ovaj moderan oblik zanemarivanja. 
Knjiga je inspirativna, puna dokaza i argumenata, čitaoca navodi da ne poistovećuje ljubav prema 
detetu sa vaspitanjem. 
 
Pomoći će vam da pronađete odgovore i na sledeća pitanja: 
 

• Koji su sve naučni dokazi da  „ispravno” vaspitanje sprečava razvijanje detetovih životnih 
sposobnosti? 

• Kuda vode politički korektni priručnici o vaspitanju dece? 
• Šta se krije iza  halabuke u javnosti u vezi sa telesnim kažnjavanjem? Kako uskraćivanjem 

obogaćujemo našu decu? 
• Kontrola želje za uživanjem: alkohol i droge 
• Kako bi trebalo da glasi spisak istinskih dečjih prava?  

 
 
 
5. Bronson Po; Meriman Ešli: NOVO RAZMIŠLJANJE O DECI: gde grešimo? /  
Novi Sad: Psihopolis institut, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=106:novo-
razmi%C5%A1ljanje-o-deci&Itemid=125
 
Glavna premisa ove knjige je da su mnoge strategije modernog društva za odgajanje dece zapravo 
kontraproduktivne jer u njih nisu ugrađeni rezultati novih ključnih zaokreta u nauci o deci. Pogrešne 
pretpostavke o dečjem razvoju  su izobličile roditeljske navike, školske programe i društvenu 
politiku. One utiču na način na koji razmišljamo o deci, a tako i na način na koji tumačimo dečje 
ponašanje i na koji komuniciramo sa mladima. A  male ispravke u našem razmišljanju danas mogu 
dugoročno promeniti karakter društva, i to jednog po jednog budućeg građanina. 
 
Teme razmatrane u knjizi obuhvataju širok spektar i posvećene su jednako delovima moždanog 
tkiva kao i morala. Odnose se na decu svih uzrasta, od beba do tinejdžera. Konkretno, u knjizi su 
poglavlja posvećena sigurnosti, spavanju, laganju, inteligenciji, sukobu braće i sestara, tinejdžerskoj 
pobuni, agresiji, zahvalnosti. Čitanje knjige navešće vas da preispitate mnoge svetinje – 
samopoštovanje, učenje vožnje, emocionalnu inteligenciju, ideju da je sedenje ispred TV uzrok 
gojaznosti dece, npr. – a to su upravo oblasti u kojima su se pokazali iznenađujući rezultati novijih  
istraživanja i direktno su dovodila u pitanje prihvaćeni ugao gledanja na to kako deca odrastaju. 
 
Knjiga će vam pomoći da pronađete odgovore i na sledeća pitanja: 
 

• Kada svađe braće i sestara nisu zabrinjavajuće? 
• Koje su neurološke i psihološke posledice toga što današnja deca spavaju u proseku jedan 

sat manje? 
• Šta je problem u merenju inteligencije dece? 
• Po čemu se jedinci razlikuju od dece koja imaju braće i sestre? 
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• Kada je tinejdžerovo svađanje sa roditeljem znak poštovanja? 
 
 
 
6. PSIHOLOGIJA ZA MUZIČARE: razumevanje i sticanje veština / Novi 
Sad: Psihopolis institut, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=104:psihologija-za-
muzi%C4%8Dare&Itemid=125
 
O psihologiji muzike jasno, obuhvatno i jezgrovito. Odličan udžbenik za studente muzike. 
  

dr Blanka Bogunović, vanr. prof., Fakultet muzičke umetnosti, Beograd 
 

• Kako izgraditi muzičke kognitivne sposobnosti? 
• odnosu muzičkog pedagoga i učenika, o pedagoškim strategijama. 
• Šta psihologija kaže o ličnosti muzičara, stresu i drugim problemima? 
• Kako ovladati tremom? 
• Koje su glavne muzičke uloge? 
• ličnom pristupu muzici 

 
Cilj knjige je da pruži odgovore na pitanja o psihologiji muzike koja često postavljaju muzičari, 
psiholozi, pedagozi. Obrađene teme sadrže informacije relevantne za izvođače ili muzičke 
pedagoge, za studente psihologije, koji žele da saznaju više o muzici i umu, i za sve muzici sklone 
čitaoce zainteresovane za lični razvoj i širenje saznanja. 
 
Knjiga se može koristiti na razne načine, a izvorno je zamišljena kao nastavni udžbenik, a dvanaest 
poglavlja se mogu obraditi u okviru jednog semestra. 
 
Prvi deo, o učenju muzike sadrži poglavlja o muzičkom razvoju, motivaciji i vežbanju, o 
kontroverznoj raspravi o ulozi talenta, zatim motivacionom pitanju u muzici i o vežbanju kao 
ključnoj aktivnosti u razvijanju veština. 
 
Drugi deo je o muzičkim veštinama i nabraja veštine koje su deo stvaranja muzike (izražajnost i 
interpretacija), čitanje i pamćenje, improvizovanje i komponovanje, a tu je i deo o suzbijanju 
izvođačke treme. 
 
Treći deo je o muzičkim ulogama, autori raspravljaju o raznim ulogama koje muzički delatnici 
mogu igrati kao izvođači, pedagozi, slušaoci i korisnici / konzumenti muzike. 
 
Kako većina ljudi kojima je ova knjiga namenjena nema naučno obrazovanje i ne snalaze se 
najbolje sa tehničkom terminologijom, autori su razvili načine saopštavanja naučnih nalaza na način 
koji je muzičarima razumljiv i umestan. 
 

Iz predgovora izdanju na srpskom jeziku: 
 
Na vešt način autori uspevaju da ispune mnogostruke zadatke, i da zastupajući širok pristup 
predstave teorijske koncepte, istraživačke nalaze i sugerišu praktičnu primenu znanja onima kojima 
je knjiga prvenstveno i namenjena. 
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Knjiga je ambiciozno zamišljena, pisana sa namerom da prikaže „sve u jednom”, ali ima onu pravu 
„meru stvari” da informiše, objasni i obrazuje, kao i da zainteresuje čitaoca da dalje proširuje znanja 
u pravcu razumevanja psiholoških aspekata učenja i izvođenja muzike i samih muzičara. 
 

Dr Blanka Bogunović, vanr. prof., FMU 
 
 
 

7. Herman Džudit Luis: TRAUMA I OPORAVAK: struktura traumatskog 
doživljaja / Novi Sad: Psihopolis institut, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=107:trauma-i-
oporavak&Itemid=125
 
Najvažnije od svega je da priznamo da problem postoji, da ga ne poričemo, da o njemu javno 
govorimo, da budemo svesni da smo pristrasni jer na njega gledamo kroz naočare svojih sopstvenih 
vrednosti, uverenja i iskustva. 
 

Jelisaveta Sanja Rolović, Ph.D., psiholog i psihoterapeut, 
Akerman institut i Njujorški medicinski fakultet 

  
• Kako da žrtva traume pomogne sama sebi, da izgradi pozitivnu sliku o sebi i započne novi 

život? 
• Koliko su važni borba, razrešenje, pomirenje sa samim sobom? A koliko podrška drugih, 

uspostavljanje bezbedne sredine, zajedništvo? 
• Da li je lakše biti na strani nasilnika koji traži da ne činimo ništa, ili žrtve koja traži da 

saosećamo i pomognemo? 
• Kako teče proces isceljenja traumatizovanih ljudi? 
• Koji su društveni i politički aspekti traume?  

  
Izuzetna, aktuelna i neophodna knjiga, jer smo i danas, možda više no ikada okruženi svakojakim 
zverstvima – fizičkim nasiljem, seksualnim zlostavljanjem žena i dece, političkim terorom i 
mučenjem. Autorka nas vodi na put u srce tame u svima nama i suočava nas s pitanjem ima li nečeg 
svojstvenog  ljudskoj prirodi i našim kulturama što neprekidno preplavljuje našu savest i oslobađa 
je njenih kočnica. Ali, ovo nije samo knjiga o nezamislivim okrutnostima koje činimo jedni 
drugima, o nemoći i beznađu, već o nadi, preživljavanju , oporavku i zajedništvu. 
 
Knjiga je jasan, neposredan i podroban prikaz dinamike traume koja obeležava 20. vek, a izgleda da 
će obeležavati i 21. vek. Jedinstvena je po tome što je neophodno štivo za sve koji se suočavaju sa 
raznim oblicima zlostavljanja: od terapeuta i radnika koji se bave zaštitom dece od zlostavljanja, pa 
do sudija, advokata, policajaca, lekara, bolničara, nastavnika... 
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