
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 10 

2015.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за 
заједничке послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно 
објављује Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном 
информационо-документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом 
бесплатна, могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима 
објављеним у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

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

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

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

Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података 
Гордана Михајловић, оператер припреме података  

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

 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 

 
ШТАМПА: 
 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
Бeоград, Немањина 22-26 

 

 

 
 



 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа oбјављених 

у службеним  гласилима Републике Србије, 
Аутономне Покрајине Војводине и Града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед садржаја нових бројева часописа 
 
 
4.  Преглед старих публикација 
 
 
5.  Преглед нових књига 
 
 
6. Листа најчитанијих књига 
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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 постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Хрватској, Мире Николић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2015 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Горана Вујичића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 86/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са 

седиштем у Преторији, Божина Николића, Службени гласник Републике 

Србије бр. 86/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Држави Катар, Јасминка Поздерца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 87/2015 

 

Указ о додели одликовања, Ордена српске заставе другог степена, за 

истакнуте заслуге у развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и 

пријатељских односа између Републике Србије и Републике Азербејџан, 

Елдару Хумбату оглу Хасанову, Службени гласник Републике Србије бр. 

87/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Савезној Демократској Републици Непал, на 

нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију, Владимира Марића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 88/2015 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Грчкој, Душана Спасојевића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 90/2015 

  

Уредба о измени и допуни Уредбе о служби у активној резерви, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2015 

  

Одлука о избору председника, чланова и заменика Изборне комисије 

Државног већа тужилаца, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 



Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за 

стабилизацију и придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 

84/2015 

 

Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове 

Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2015 

 

Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких 

планова од значаја за одбрану, Службени гласник Републике Србије бр. 

85/2015  

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да Закон о окупљању грађана 

(Службени гласник РС, број 51/92), није у сагласности са Уставом, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2015 

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредба члана 167. став 1. Закона 

о Војсци Србије (Службени гласник РС, број 116/2007), у делу који гласи: 

„којом су професионалним припадницима Војске Србије изречене 

дисциплинске казне прописане чланом 152. став 2. тачка 2а, 5), 6) и 7), 

чланом 153. став 2. тачка 5), чланом 154. став 1. тачка 5) и став 2. тачка 4) и 

чланом 155а овог Закона”, није у сагласности са Уставом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2015 

 

Одлука о броју судија у судовима, Службени гласник Републике Србије бр. 

88/2015  

 

Правилник о раду Изборне комисије Високог савета судства, Службени 

гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 

Правилник о надзору над радом завода за извршење кривичних санкција, 

Службени гласник Републике Србије бр. 85/2015  

 

Упутство за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана 

Високог савета судства из редова судија, Службени гласник Републике 

Србије бр. 86/2015 

  

Решење Уставног суда којим се обуставља извршење појединачног акта или 

радње предузете на основу одредаба члана 20. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС, број 

68/2015), Службени гласник Републике Србије бр. 85/2015 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 



Решење Министарства државне управе и локалне самоуправе, којим се 

Народни покрет Динара – Дрина – Дунав, са седиштем у Новом Саду, уписује 

у Регистар политичких странака, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2015 

 

Решење Министарства државне управе и локалне самоуправе, којим се 

Српски покрет Двери, са седиштем у Београду, уписује у Регистар 

политичких странака, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2015 

 

Решење о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор 

за надзор у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности, Златка Петровића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 88/2015 

 

Решење Министарства државне управе и локалне самоуправе, којим се 

СЛОВАЦИ НАПРЕД! – SLOVACI VPRED! са седиштем у Новом Саду, 

уписује у Регистар политичких странака, Службени гласник Републике 

Србије бр. 90/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Прилог бр. 2 Споразума између Владе Републике Србије и Министарства 

спољних послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални 

програм, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

18/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за 

железнички гранични прелаз Прешево–Табановце, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 18/2015 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између држава чланица 

Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству за мир о 

статусу њихових снага, Додатног протокола Споразума између држава 

чланица Северноатлантског уговора и осталих држава чланица у Партнерству 

за мир о статусу њихових снага и Наредног додатног протокола Споразума 

између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава 

чланица у Партнерству за мир о статусу њихових снага, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 18/2015 

 

 

 

 

 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара 

Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2015 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Града Београда, 

Службени лист Града Београда бр. 61/2015 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Службени 

гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним 

таксама, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 

Закон о изменама Закона о хипотеци, Службени гласник Републике Србије 

бр. 83/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о туризму, Службени гласник 

Републике Србије бр. 84/2015 

 

Закон о националним парковима, Службени гласник Републике Србије бр. 

84/2015 

 

Закон о улагањима, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о агенцији за лиценцирање стечајних 

управника, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2015 

 

Закон о споразумном финансијском реструктурирању, Службени гласник 

Републике Србије бр. 89/2015 

 

Закон о изменама и допунама Закона о шумама, Службени гласник Републике 

Србије бр. 89/2015 

 



Уредба о изменама Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини, 

Службени гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини 

државних службеника и намештеника, Службени гласник Републике Србије 

бр. 84/2015 

 

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Европско првенство у 

ватерполу 2016”, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2015  

 

Уредба о одређивању тела за ревизију система управљања програмима 

претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА II), Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2015 

 

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у 

оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. 

године, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове у 

сектору саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

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

спроводе централизоване јавне набавке, Службени гласник Републике Србије 

бр. 86/2015 

 

Уредба о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој 

медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике 

Србије бр. 86/2015 

 

Уредба о допуни Уредбе о условима, начину и поступку под којима се 

грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по 

цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и 

услове, начин и поступак размене непокретности, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2015 

 

Уредба о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног 

плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа за 

период од 2015. до 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

89/2015 

 

Уредба о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за 

процену и проверу података о биоцидним производима, Службени гласник 

Републике Србије бр. 90/2015 

 



Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма извођења 

радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 

2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2015 

 

Уредба о измени Уредбе о накнадама и другим примањима запослених у 

организацијама обавезног социјалног осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 90/2015 

  

Уредба о измени Уредбе о висини накнада за услуге које пружа 

Министарство унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 

90/2015 

   

Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита 

физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 

Одлука о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за 

реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом 

о буџету Републике Србије за 2015. годину, Службени гласник Републике 

Србије бр. 85/2015 

 

Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је 

режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије 

примењује у поступку спровођења монетарне политике, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2015 

 

Одлука о образовању Радне групе за успостављање система наплате 

електричне енергије на северу територије Аутономне Покрајине Косово и 

Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2015  

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредба члана 23. став 4, у делу 

који гласи: „и ако се не изврши конверзија права коришћења у право својине 

уз накнаду у року од две године од дана подношења тог захтева” Закона о 

враћању одузете имовине и обештећењу (Службени гласник РС, број 

72/2011), није у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије 

бр. 88/2015 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега–

Бољаре (граница са Црном Гором) (Аутопут Е-763), Службени гласник 

Републике Србије бр. 90/2015 

 



Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за утврђивање висине 

потраживања лица која остварују права по основу уплате девизних средстава 

зајма за привредни развој, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2015 

 

Исправка Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, 

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

90/2015 

  

Правилник о садржини интерног плана за хитне интервенције у ранжирним 

станицама, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 

Правилник о висини таксе за издавање одобрења за рад жичаре и о висини 

таксе за издавање одобрења за рад специфичне вучне инсталације, Службени 

гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 

Правилник о висини таксе за професионално признавање страних 

високошколских исправа, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 

Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке 

унутар наручиоца, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 

Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од 

стране више наручилаца, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2015 

 

Правилник о форми плана јавних набавки и начину објвљивања плана јавних 

набавки на Порталу јавних набавки, Службени гласник Републике Србије бр. 

83/2015 

 

Правилник о измени и допуни Правилика о форми и садржини захтева за 

мишљење о основаности примене преговарачког поступка, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2015 

 

Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и 

ваздухопловно-медицинским центрима, Службени гласник Републике Србије 

бр. 83/2015  

 

Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез 

на додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2015 

 

Правилник о начину означавања и евиденцији јавних путева, Службени 

гласник Републике Србије бр. 84/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатности средњег 

образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2015 



Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за превоз, Службени 

гласник Републике Србије бр. 84/2015  

 

Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о 

планирању и изградњи, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2015 

 

Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код 

промета добара или услуга који се врши уз накнаду, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на 

додату вредност, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о начину исправке одбитка претходног пореза код измене 

основице за ПДВ, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху 

одређивања пореског дужника за порез на додату вредност, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга 

чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о утврђивању појединих добара и услуга 

из члана 25. Закона о порезу на додату вредност, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у 

којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу 

изоставити поједини подаци, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве 

за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из 

евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2015 

 

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. 86/2015 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о утврђивању услуга пружених 

електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2015 



 

Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 bar, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2015 

 

Правилник о изменама 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. 86/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о теоријској и практичној обуци 

кандидата за возаче, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о организовању, спровођењу и начину 

полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденције о возачком 

испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки 

испит, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о начину издавања и обрасцу службене легитимације 

истражитеља (запослених у Центру за истраживање несрећа у саобраћају) и о 

начину вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о допуни Правилника о обрасцу сертификата о посебним знањима 

у области ADN и Регистру издатих сертификата о посебним знањима у 

области ADN, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о престанку важења Правилника о техничким и другим захтевима 

за намештај, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о условима које мора да испуњава материјал за порибљавање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 87/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о условима за несметан и безбедан 

транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar, Службени 

гласник Републике Србије бр. 87/2015 

 



Правилник о висини таксе за упис у Национални регистар железничких 

возила, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2015 

 

Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка 

након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о 

безбедности за управљање железничком инфраструктуром, Службени 

гласник Републике Србије бр. 87/2015 

 

Правилник о захтевима за уређаје и програмску подршку за законито 

пресретање електронских комуникација и техничким захтевима за испуњење 

обавезе задржавања података о електронским комуникацијама, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2015 

 

Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између 

јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора 

дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку 

достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног 

сектора, ради вршења тог надзора, Службени гласник Републике Србије бр. 

88/2015 

 

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

попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2015 

 

Правилник о измени Правилника о висини и врсти стварних трошкова 

насталих у спровођењу приватизације, Службени гласник Републике Србије 

бр. 88/2015 

 

Правилник о садржини коначног извештаја о истрагама несрећа и незгода у 

железничком саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2015 

 

Правилник о признатим организацијама за вршење техничког надзора 

поморских бродова, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2015 

  

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2015 

 

Правилник о изгледу, садржини и коришћењу службеног одела инспектора за 

друмски саобраћај, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2015 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања 

пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања 

поштанских марака и вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 

90/2015 



 

Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза, 

Службени гласник Републике Србије бр. 87/2015 

 

Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од 

поплава за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2015 

     

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 

пензија за октобар, новембар и децембар 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 83/2015 

 

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног 

гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде 

за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2016. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2015 

 

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 90/2015 

 

Решење о установљавању рибарских подручја, Службени гласник Републике 

Србије бр. 90/2015 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму 1764 (2012) између Банке 

за развој Савета Европе и Републике Србије, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 18/2015 

 

Закон о потврђивању амандмана на Статут Светске туристичке организације 

A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI), Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 19/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Македоније о сарадњи у области туризма, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 19/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Македоније, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 19/2015 

 

Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о 

слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 19/2015 

 



Закон о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог 

пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 19/2015 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике 

Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке 

опасности, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

19/2015 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 

Војводине за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 42/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у 

пољопривреди у Аутономној Покрајини Војводини за 2015. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

воде Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске 

скупштинске одлуке о програму мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике за развој села на територији Аутономне Покрајине Војводине у 

2015. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2015. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Програму унапређења сточарства у Аутономној Покрајини 

Војводини за 2015. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 42/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2015 



 

Одлука о висини накнаде за вршење функције лица која бира Скупштина 

Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 42/2015 

 

   

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на 

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

Београд има посебна својинска овлашћења, Службени лист Града Београда 

бр. 52/2015 

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске 

падине, градске општине Стари град и Савски венац, Службени лист Града 

Београда бр. 52/2015 

 

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације просторне 

целине Косанчићев венац, градска општина Стари град, Службени лист Града 

Београда бр. 52/2015 

 

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 51 у 

Новом Београду (прва фаза), градске општине Нови Београд и Земун, 

Службени лист Града Београда бр. 52/2015 

 

Одлука о потврђивању програма сарадње између Града Београда (Република 

Србија) и Владе Москве (Руска Федерација), за период 2015–2017. године, 

Службени лист Града Београда бр. 54/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије Јавног 

комуналног предузећа „Београдске електране”, Службени лист Града 

Београда бр. 56/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама, Службени 

лист Града Београда бр. 61/2015 

 

Одлука о допунама Одлуке о комуналном реду, Службени лист Града 

Београда бр. 61/2015 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и 

сахрањивању, Службени лист Града Београда бр. 61/2015 

  

Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на 

територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 54/2015 

 



Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању 

поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 58/2015 

 

Решење о проглашењу заштите споменика природе „Бајфордова шума”, 

Службени лист Града Београда бр. 52/2015 

 

Решење о одређивању назива улица на територији градских општина 

Чукарица, Вождовац, Барајево, Палилула и Земун, Службени лист Града 

Београда бр. 52/2015 

 

Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу 

путника на територији Града Београда, Службени лист Града Београда бр. 

54/2015 

 

План детаљне регулације између улица Димитрија Туцовића, Ђурићеве, 

Светог Николе и трасе УМП-а, градска општина Звездара, Службени лист 

Града Београда бр. 52/2015 

 

План детаљне регулације подручја између ауто-пута, комплекса Београдске 

индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса Железничке станице 

„Београд – Центар” и дела планиране саобраћајнице првог реда – 

„Трансверзале”, градска општина Савски венац, Службени лист Града 

Београда бр. 53/2015 

 

План детаљне регулације за блок између улица: Немањине, Светозара 

Марковића, Краља Милана (Српских владара) и Краља Милутина, градске 

општине Савски венац и Врачар, Службени лист Града Београда бр. 53/2015 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка 

запослених у поступку приватизације за 2015. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 84/2015 

 

Одлука о изменама и допунама Статута националне службе за запошљавање, 

Службени гласник Републике Србије бр. 90/2015 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног 

оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне 

набавке, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2015  



Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама 

остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и 

храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине 

остатака средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 

84/2015 

 

Правилник о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у 

ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину 

и поступку увоза медицинских средстава која нису уписана у Регистар 

медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене 

заштите животиња за 2015. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2015 

 

Правилник о ближим условима и начину коришћења објеката у јавној употреби у 

области здравствене заштите од стране особе која се креће уз помоћ пса водича, 

Службени гласник Републике Србије бр. 87/2015 

 

Правилник о измени Правилника о стандардима материјала за дијализе које се 

обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2015 

 

Правилник о утврђивању плана управљања кризним ситуацијама (у циљу 

сузбијања појединих нарочито опасних заразних болести животиња), 

Службени гласник Републике Србије бр. 90/2015 

 

Статут о изменама Статута Коморе медицинских сестара и здравствених 

техничара Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 85/2015 

 

Посебан колективни уговор за хемију и неметале Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2015  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике 

Србије у Програму Европске уније за запошљавање и социјалне иновације, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 18/2015 

   

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 19/2015 

 



 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке 

о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у 

Аутономној Покрајини Војводини, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 42/2015 

 

  

Службени лист Града Београда 

 

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и 

ученику, Службени лист Града Београда бр. 54/2015  

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2015. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 89/2015 

 

Одлука о стандардизацији влашког језика, Службени гласник Републике 

Србије бр. 88/2015 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Универзитета одбране у Београду, 

Службени гласник Републике Србије бр. 90/2015 

  

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и 

стручних сарадника, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о Листи забрањених допинг средстава, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2015 

 

Правилник о начину и поступку избора лица на Листу оцењивача, програму 

обуке за оцењиваче, етичком кодексу лица која учествују у поступку 

одобравања уџбеника и поступку именовања чланова Комисије за оцену 

рукописа уџбеника, Службени гласник Републике Србије бр. 87/2015 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволи за рад наставника, 

васпитача и стручних сарадника, Службени гласник Републике Србије бр. 

88/2015 

 



Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме 

и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора 

активности образовања одраслих, Службени гласник Републике Србије бр. 

89/2015 

 

Правилник о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција 

и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању 

одраслих, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2015 

 

Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2015. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2015 

  

Решење о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник 

Републике Србије бр. 87/2015 

 

Решење о додели националног спортског признања, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2015 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Акционог плана политике за 

младе у Аутономној Покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 42/2015 

 

Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о 

оснивању Института БиоСенс – истраживачко-развојног института за 

информационе технологије биосистема, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 42/2015 

 

Упутство о начину рада Одељења за преводилачке послове у Покрајинском 

секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине –

националне заједнице, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 

41/2015 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за септембар 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2015 

 



Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем 

кварталу 2015. године, Службени гласник Републике Србије бр. 89/2015 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у септембру 2015. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 89/2015 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 90/2015 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2015. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. NEWSWEEK 

10. НИН 

11. ПЕЧАТ 

12. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

1. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког друштва Србије 

2. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист за књижевност и друштвена 

питања 

3. НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА СРБИЈА 

4. PC PRESS 

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

2. БИЛТЕН  ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице 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:  
 
 
 
 
 
 
1.  Др Стеван Ћирковић: Жена и дипломација, 1928. год.                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
  

  



1. РЕЧНИК СИМБОЛА: МИТОВИ, СНОВИ, ОБИЧАЈИ, 

ПОСТУПЦИ, ОБЛИЦИ, ЛИКОВИ, БОЈЕ, БРОЈЕВИ 

Жан Шевалије, Ален Гербран 

Нови Сад: Stylos art, Киша, 2013. 

  

2. ВЕНАЦ ЗА ГАВРИЛА: ЗАВЕШТАЊЕ 

Милан Ненадић 

Сремски Карловци: Каирос, 2014. 

  

3. УСВОЈЕЊЕ 

Драго Кекановић 

Сремски Карловци: Каирос, 2014. 

  

4. АЛЕЈА ВИКТОРА БУБЊА 

Теофил Панчић 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  

5. БЕСЕДА О ПАДУ РИМА 

Жером Ферари 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  

6. ДОВИЂЕЊА, ТАМО ГОРЕ 

Пјер Леметр 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  

7. СТО БЕОГРАДСКИХ РЕСТОРАНА 

Јован Милентијевић 

Београд: Чаробна књига, 2012. 

  

8. КАРАНТИН 

Жан-Мари Гистав Ле Клезио 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  

9. КРАВА ЈЕ УСАМЉЕНА ЖИВОТИЊА 

Давид Албахари 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

  

10. КУГА & КОЛЕРА 

Патрик Девил 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

  

11. КВАДРАТИ, ТРОУГЛОВИ 

Слободан Тишма 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  

12. НАТПРОСЕЧНИ 

Малколм Гледвел 

Београд: Чаробна књига, 2010. 

  

13. НЕВЕРОВАТНО ХОДОЧАШЋЕ ХАРОЛДА ФРАЈА 

Рејчел Џојс 

Београд: Чаробна књига, 2012. 

  



 

14. НОВА ЗЕМЉА 

Екарт Тол 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  

15. ПРИВОЂЕЊЕ БУБЕ ЕРДЕЉАН 

Теофил Панчић 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

  

16. СПИСАК МОЈИХ ЖЕЉА 

Грегоар Делакур 

Београд: Чаробна књига, 2013. 

  

17. ТРАГАЛАЦ ЗА ЗЛАТОМ 

Жан-Мари Гистав Ле Клезио 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  

18. ЖИВОТ КАО РЕКЛАМА ЗА ПИВО 

Бранко Димитријевић 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  

19. ЖИВОТИЊСКО ЦАРСТВО 

Давид Албахари 

Београд: Чаробна књига, 2014. 

  

20. ТРЕЋИ МЕТАК: ПОЛИТИЧКА ПОЗАДИНА УБИСТВА 

ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 

Милан Веруовић, Никола Врзић 

Пирот: Моја књига, 2014. 

  

21. КРОЗ ПАКАО И НАТРАГ 

Миро Микетић 

Београд: Јасен, 2012. 

  

22. СВЕ БОЈЕ ФУДБАЛА: ИСТОРИЈА И ХЕРАЛДИКА 

ВЕЛИЧАНСТВЕНЕ ОПСЕСИЈЕ 

Серђо Салви, Алесандро Саворели 

Нови Сад: Киша, 2010. 

  

23. МАЛО ЈЕ ЛЕПО: ЕКОНОМИЈА ПО МЕРИ ЧОВЕКА 

Ернст Фридрих Шумахер 

Нови Сад: Киша, 2013. 

  

24. РЕЧНИК ГЛУПОСТИ И ГРЕШАКА У РАСУЂИВАЊУ 

Ги Бештел, Жан Клод Каријер 

Нови Сад: Киша, 2011. 

  

25. ЖИЛ 

Пјер Дрије ла Рошел 

Нови Сад: Киша, 2010. 

 

 

  



26. БОРИС ВИЈАН 

Клер Жилијар 

Нови Сад: Киша, 2013. 

  

27. ЗАТЕЧЕНИ ДИВЉИНОМ: ЛИЧНИ СУСРЕТИ СА 

ПРИРОДОМ 

Група аутора 

Нови Сад: Киша, 2011. 

  

28. МУДРОСТ СТАРАЦА 

Питер Кнутсон, Дејвид Сузуки 

Нови Сад: Киша, 2011. 

  

29. ЦРВЕНА ТРАВА 

Борис Вијан 

Нови Сад: Киша, Stylos, 2006. 

  

30. ЖМАРЦИ 

Борис Вијан 

Нови Сад: Прометеј, Киша, 2007. 

  

31. ВАДИСРЦЕ 

Борис Вијан 

Нови Сад: Киша, Stylos, 2006. 

  

32. ПОЈЕДИНАЦ И КОНФЛИКТ ИЗ ГАНДИЈЕВЕ 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

Томас Вебер 

Нови Сад: Прометеј, Киша, 2007. 

  

33. ВЕНЕРИНО ЗАВЕШТАЊЕ 

Ензо Корман 

Нови Сад: Прометеј, Киша, 2007. 

  

34. КРАТКА ЗМИЈА 

Бернар ди Бушрон 

Нови Сад: Киша, Stylos, 2005. 

  

35. ИСПЛАМСАВАЊЕ: УЗ ДОДАТАК ЗБОГОМ ГОНЗАГУ 

Пјер Дрије ла Рошел 

Нови Сад: Киша, Stylos, 2005. 

  

36. ЧУДЕСАН ЖИВОТ ДИПЛОМИРАНИХ КЊИЖЕВНИКА 

Алесандро Карера 

Нови Сад: Прометеј, Киша, 2007. 

  

37. ОДИСЕЈЕВЕ СУЗЕ 

Роже Греније 

Нови Сад: Прометеј, Киша, 2007. 

  

38. У ШУМАМА СИБИРА: ФЕБРУАР–ЈУЛИ 2010. 

Силван Тесон 

Нови Сад: Киша, 2013. 



  

39. ХРОНИКА О ГВАЈАКИ ИНДИЈАНЦИМА: ОНО ШТО 

ЗНАЈУ АЧЕ, ЛОВЦИ НОМАДИ ИЗ ПАРАГВАЈА 

Пјер Кластр 

Нови Сад: Киша, Stylos, 2004. 

  

40. АРХЕОЛОГИЈА НАСИЉА: РАТ У ПРИМИТИВНИМ 

ДРУШТВИМА 

Пјер Кластр 

Нови Сад: Киша, Студентски културни центар, 2004. 

  

41. САРТР 

Франсис Жансон 

Нови Сад: Киша, 2014. 

  

42. ДЕЧАК ИЗ БРИЖА 

Жилбер Синуе 

Нови Сад: Киша, Stylos, 2004. 

  

43. БАОЛ: ЈЕДНА МИРНА РЕЖИМСКА НОЋ 

Стефано Бени 

Нови Сад: Прометеј, Киша, 2008. 

  

44. РОМАН О МИЛОШУ ОБИЛИЋУ: ВИТЕЗ ЗАТОЧНИК 

Александар Тешић 

Београд: PortaLibris, ЦЕТ, 2014. 

  

45. ХРОНИЧАР 

Драгољуб Стојковић 

Београд: PortaLibris, ЦЕТ, 2014. 

  

46. СЛУЧАЈ ГОСПОЂЕ МАРКОВИЋКЕ: ПОСЛЕДЊИ ГРЕХ 

Драгољуб Стојковић 

Београд: PortaLibris, ЦЕТ, 2011. 

  

47. ТРИЛОГИЈА: ВУКОВИ СУДБИНЕ 

Милош Петковић 

Београд: PortaLibris, ЦЕТ, 2014. 

  

48. (ПЕР)ВЕРЗИЈЕ ЉУБАВИ И МРЖЊЕ 

Рената Салецл 

Нови Сад: Психополис институт, 2014. 

  

49. ТЕОРИЈА И ПРАКСА ГРУПНЕ ПСИХОТЕРАПИЈЕ 

Ирвин Д. Јалом 

Нови Сад: Психополис институт, 2014. 

  

 

 



 

PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Kerol Dvek: MENTALNI STAV: nova psihologija uspešnosti / Novi 

Sad: Psihopolis institut, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=144:men

talni-stav&Itemid=125 

 

Knjiga koja će vam pomoći da bolje razumete svog partnera, šefa, prijatelje i svoju 

decu i kako da razvijete svoje potencijale, ali i potencijale svoje dece. Važna knjiga 

vodeće svetske naučnice razvojne psihologije, čije je istraživanje mentalnog stava 

(mindset) značajno uticalo na savremene teorije vaspitanja i obrazovanja. Kako 

naša uverenja o nama utiču na naš razvoj? Šta je trajni, a šta razvojni mentalni 

stav? Kakav mentalni stav vi imate, a kakav imaju vama važni ljudi? Kakav je 

mentalni stav vašeg deteta i kako će to uticati na njegovu sudbinu? 

 
KAKO NAS I NAŠU DECU SABOTIRA SLIKA KOJU IMAMO O SEBI? 

 

- Kako nastaju mentalni stavovi i da li se mogu menjati? 

- Kako ideja o prirodnom talentu utiče na uspeh i postignuće? 

- Šta čini dobrog roditelja, nastavnika, trenera? 

 

Zastrašujuće je kada shvatimo da pohvaljivanje naše dece može potkrepiti njihovo 

uverenje da su prirodno inteligentni i talentovani, tako da misle da ne moraju da 

rade i da se trude. Tragično je da naše pogrešno usmerene pohvale doprinose 

njihovoj životnoj neuspešnosti. 

 

Zoran Milivojević, psihoterapeut 

 
KAKO TRAJNI MENTALNI STAV PRETVORITI U RAZVOJNI? 

 

Kako utiče mentalni stav na postignuće u školi? 

Kako promeniti mentalni stav vašeg deteta? 

Koje su opasnosti pohvale, a kako funkcionišu negativne etikete? 

Mentalni stav za učenje, umetnost, sport, ljubav, posao... 

Kako dugoročno održati promenu mentalnog stava? 

Uloga mentalnog stava u liderstvu i menadžemntu 

 

O autorki: 

 

Profesor dr Kerol Dvek (Carol Dweck) vodeća je svetska naučnica u oblasti 

razvojne psihologije, socijalne psihologije i psihologije ličnosti. Predaje na 



najvećim američkim univerzitetima Stanford, Harvard i Kolumbija. Njeno 

istraživanje mentalnog stava (mindset) značajno je uticalo na savremene teorije 

vaspitanja i obrazovanja. Autor je nekoliko knjiga i velikog broja naučnih članaka. 

Dobila je preko dvadeset prestižnih priznanja i nagrada. Član je Američke 

akademije nauka i umetnosti. Svoj rad približava čitaocima uglednih časopisa kao 

što su Njujorker, Tajm, Njujork Tajms, Vašington Post i Boston Glob. 

 

Iz predgovora autorke: 

 

Moje polje rada sastavni je deo tradicije u psihologiji i ukazuje na moć onoga u šta 

čovek veruje. Tih uverenja možemo i ne moramo biti svesni, ali ona umnogome 

utiču na ono što želimo i da li uspevamo da to i postignemo. Ova tradicija takođe 

pokazuje kako promene u tim uverenjima čoveka – čak i one najjednostavnije – 

mogu da imaju dalekosežne posledice. 

U ovoj knjizi moći ćete da saznate kako jedno jednostavno uverenje o sebi – 

uverenje koje smo otkrili kroz naša istraživanja – rukovodi velikim delom našeg 

života. Zapravo, ono prožima svaki delić našeg života. Mnogo toga što mislite o 

sebi kao o svojoj ličnosti zapravo nastaje iz ovog „mentalnog stava”. Isto tako, 

mnogo toga može da vas sprečava da ispunite svoj potencijal, što proizilazi iz 

istog. 

Nijedna knjiga do sada nije objasnila mentalni stav i pokazala ljudima kako da ga 

primene i iskoriste u svakodnevnom životu. Iznenadićete se kada shvatite kako 

odlično pomaže – u nauci i umetnosti, u sportu, odnosno u poslu – i kako je mogao 

da vam pomogne. Razumećete svog partnera, šefa, prijatelje i svoju decu. Videćete 

kako možete da rasplamsate svoje potencijale, a i potencijale svoje dece. 

 

 

 

2. Zoran Milivojević: PSIHOLOGIKE SVAKODNEVNOG ŽIVOTA: prilozi 

kolektivnoj emocionalnoj pismenosti: tekstovi iz „Politike“  / Novi Sad: 

Psihopolis institut, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=146:psih

ologike-svakodnevnog-%C5%BEivota&Itemid=125 

 

Baveći se različitim aktuelnim pitanjima i važnim životnim temama s kojima se 

svakodnevno susrećemo autor je pisao prave male „psihoterapeutske tekstove” koji 

nam mogu pomoći da bolje razumemo sebe, druge i društvene pojave. Kompleksne 

psihološke fenomene jasno i precizno približava čitaocima doprinoseći kolektivnoj 

emocionalnoj pismenosti. Ranije objavljivane kolumne, od marta 2009. do septem-

bra 2011. štampane su u knjizi Uloviti ljubav (2011). 

 
 

 



PSIHOLOGIKE POMAŽU DA BOLJE RAZUMEMO SEBE I DRUGE 

 

Tekstovi koji dokazuju da psihoterapeuti veruju da je svako ljudsko ponašanje 

logično. 

Mogu li kratki „psihologični” tekstovi u medijima doprineti kolektivnoj 

psihološkoj ili emocionalnoj pismenosti? 

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

 

U svojim knjigama Milivojević odlično obrađuje veoma važne životne teme s 

kojima se ljudi svakodnevno sreću. 

 

Akademik dr Vladeta Jerotić, psihijatar i psihoterapeut 

 
ŠTO SU LJUDI KOMPLEKSNIJI TO JE VAŽNIJE BITI PSIHOLOŠKI PISMEN 

 

Milivojević je stručnjak sa izvanrednim talentom da kompleksne psihološke 

fenomene veoma jasno i tačno približi čitaocu. 

 

Dr Ivan Nastović, psiholog i psihoterapeut 

 

Iz predgovora autora: 

 

Psihologike i socijalna analiza 

 

Šta su „psihologike” 

 

Osnovna je pretpostavka od koje polazi svaka vrsta psihoterapije da ljudi jesu 

logična bića. Svaki psihoterapeut pretpostavlja da iza bilo koje ljudske akcije ili 

reakcije, emocije ili ponašanja, ma koliko ono bilo negativno, neželjeno i 

iracionalno, postoji određena logika. Takva logika je u stvari izvor ili koren datog 

ponašanja. Ako je ponašanje štetno i iracionalno, onda je i logika iz koje ono izvire 

takođe iracionalna. U tom smislu psihoterapeuti su jedna vrsta stručnjaka za 

raznorazne iracionalne logike koje kao svoje zaključke proizvode iracionalna 

uverenja. Ovu iracionalnu vrstu logika nazivam „psihologike”. 

Život savremenog čoveka je takav da se u brojnim, a veoma važnim aspektima 

njegovog života pojavljuju mnoge dileme, nejasnoće, otvorena pitanja. Rezultat je 

poprilična kolektivna zbunjenost oko različitih važnih tema, kao što su vaspitanje 

dece, emotivni odnosi, uloga i funkcija različitih emocija, itd. Posledica je da 

savremeni čovek ima sve više problema u ovim sferama života. Pored onih 

problema koji su jednostavno nužni – jer je nemoguće živeti život u kojem se ne 

pojavljuju problemi, bilo da su rešivi bilo nerešivi – postoje i oni problemi koje 

ljudi nepotrebno „proizvode” upravo zahvaljujući svojim, često neprepoznatim, 

psihologikama. 

Osoba koja u nekim situacijama iznova i iznova problematično reaguje na isti 

način, ima u stvari problem sa određenom psihologikom iz koje proizlazi dati 



obrazac ponašanja, a koje najčešće nije svesna. Veliki broj iracionalnih logika su 

nekada bile racionalne, na primer, u detinjstvu, ali su u međuvremenu, kako je 

osoba odrasla, zastarele i postale iracionalne. Kada one deluju nesvesno osoba i ne 

može biti svesna njihove zastarelosti, ali i kada ih je svesna, ona veruje u njihovu 

ispravnost i tačnost. Nekada su to logike i uverenja koji su preuzeti od roditelja i 

drugih autoriteta kojima je osoba verovala, ali koje ili nikada nisu bile tačne ili su u 

međuvremenu zastarele. 

Iako mi često u životu koristimo reč „logično” da bismo potvrdili da se sa nečim 

slažemo kao istinitim i ispravnim, ne treba poistovećivati pojmove logično i 

racionalno. Racionalno je ono što je logično i istinito. Ali postoje razmišljanja koja 

jesu logična, ali nisu istinita. Do toga ponekad dolazi zbog toga što osoba razmišlja 

logički ispravno, ali u razmišljanju ne koristi istinite podatke, tako da je njen 

zaključak neistinit, neispravan, netačan, nerealističan. Drugi način nastanka 

iracionalnog zaključka ili uverenja je kada osoba do njega dođe čineći neku od 

prikrivenih logičkih grešaka. Poseban problem su ona uverenja i logike koje 

nekada jesu bile ispravne, ali koje više nisu ispravne zbog zastarelosti do koje je 

došlo tako što se promenila sama osoba ili su se promenile važne okolnosti. 

Većina ljudi u sebi nosi ako ne nekoliko, onda bar jedno iracionalno uverenje, 

zasnovano na odgovarajućoj psihologici. Ako se ta uverenja, zaključci određenih 

psihologika, tiču nekog važnog životnog pitanja, važnog područja života date 

osobe, tada će ona ispoljiti svoje negativne posledice upravo u datom području 

života osobe, ali i u životima drugih ljudi koji su povezani sa datom osobom. Ako 

se iracionalna uverenja i psihologike ne tiču važnih aspekata, tada njihovo 

postojanje ne utiče bitno na kvalitet života date osobe. 

Ljudi koji zastupaju određenu psihologiku se mogu podeliti na one koji u njenoj 

negativnoj posledici (mišljenju, osećanju, ponašanju) vide problem i one koji u 

tome ne vide problem. Ovi drugi se često poistovećuju sa svojom iracionalnom 

logikom i svojim iracionalnim uverenjima, verujući da su ta uverenja isto što i oni 

(„Takav sam, kakav sam!”), a ponekad čak pokazuju da su ponosni na svoje 

postupke koji proističu iz datih uverenja. 

Kada su u pitanju oni koji zastupaju neko iracionalno uverenje (a samim tim i 

iracionalnu logiku iz koje je ono proizašlo), smatrajući da je dato uverenje 

racionalno i neproblematično, tada eksponiranje i analiza date psihologike, kao što 

je to u tekstovima koji sačinjavaju Psihologike svakodnevnog života, jeste poziv na 

uviđanje njene iracionalnosti. Kratki tekstovi koji su ovde sadržani imaju cilj da 

osobu suoče sa jasno iskazanom logikom, tako da njena netačnost i pogrešnost 

dođu do izražaja. Želja autora je da pojedinci ponovo razmotre datu psihologiku 

kako bi uvideli njenu iracionalnost. U tom smislu ova knjiga je poziv na uvid i 

buđenje želje da se data logika odbaci i zameni ispravnim razmišljanjem. 

 

 

O autoru: 

 

Zoran Milivojević, dr med. poznati je psihoterapeut koji već dvadesetak godina 

sarađuje sa brojnim medijima u Srbiji i Sloveniji. Svojim tekstovima, izjavama i 



drugim nastupima u medijima, kao i svojim veoma čitanim knjigama, Milivojević 

nastavlja da doprinosi podizanju nivoa kolektivne emocionalne pismenosti. 

Pripadnici nekoliko generacija su u njegovim radovima pronašli odgovore na svoje 

dileme u vezi sa emocijama, ljubavnim odnosima, vaspitanjem dece i drugim 

pitanjima koja muče savremenog čoveka. 

Do sada je objavio pet knjiga: Emocije – psihoterapija i razumevanje emocija; 

Formule ljubavi; Uloviti ljubav; Igre koje igraju narkomani; Mala knjiga za velike 

roditelje. 

 

 

3. Dženi Rodžers: UMEĆE KOUČINGA: kako voditi koučing / Novi 

Sad: Psihopolis institut, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=139:ume

%C4%87e-kou%C4%8Dinga&Itemid=125 

 

Šta je koučing, kako funkcioniše i kako ovladati njime u praksi? Knjiga je 

namenjena i početnicima i afirmisanim koučima jer tumači suštinu koučinga, 

tehnike i alatke koje se koriste. Na brojnim primerima iz prakse autorka objašnjava 

kako se izgrađuje dobar odnos sa klijentom, koje zamke vrebaju u radu, kako se 

izgrađuje poverenje, koja je uloga humora i provokacija u koučingu, kada, kako i 

zašto prekinuti klijenta, da li klijent može postati prijatelj... 

 
KAKVA JE DOBRA PRAKSA KOUČINGA? 

 

Trening za ostvarenje ličnih potencijala 

Vidite li sebe u ovoj novoj profesiji? 

Koučing i psihoterapija – gde su sličnosti, a gde granica? 

 

Knjiga Umeće koučinga spada u one knjige koje čitaju i početnici i afirmisani 

kouči. 

 

Dr Zoran Ilić, psihoterapeut i kouč, MasterSkills 

 
BILO KOUČ BILO KLIJENT – U OBA SLUČAJA KNJIGA ZA VAS 

 

Koje koncepte koristimo? 

Kako izgrađujemo dobar odnos sa klijentom? 

Kako vodimo klijenta ka dogovorenim ciljevima? 

Koje su zamke u koje možemo upasti? 

Šta možemo naučiti na primerima iz prakse? 

 

 

 



O autorki: 

 

Dženi Rodžers (Jenny Rogers) već dvadesetak godina radi kao kouč, ali i kao 

trener za kouče i supervizor. Uglavnom je posvećena radu sa iskusnim 

menadžerima kojima pomaže da razviju svoje potencijale. Pored koučinga njena 

interesovanja su obrazovanje i usavršavanje odraslih i upravljanje karijerom. Više 

na: www.JennyRogersCoaching.com 

 

Iz uvoda: 

 

Šta je koučing? 

 

To pitanje može da zbuni i koučeve i klijente. Postoji čitav niz razloga za tu 

zbunjenost, a mnogi potiču odatle što se reč kouč koristi isuviše neobavezno. 

„Kouč” može da označava nastavnika koji dopunjava kućni budžet tako što vašem 

detetu, kome se baš i ne uči, pomaže da savlada mrsku matematiku ili francuski. Ili 

može da označava nametljivu roditeljsku figuru u tenisu, koja istovremeno radi i 

kao trener i kao menadžer tom malom čudu od deteta. Nešto prijatnije slike dolaze 

nam iz drugih vrsta sportskih treninga. Tu kouč može biti dovitljiva, lukava i 

visoko plaćena guru-figura za čijim tajnama javnost žudi a konkurencija želi da ih 

otkrije, i koje se na kraju obelodanjuju u knjigama i novinskim člancima. Ta 

predstava je i dalje vrlo živa, što sam na svoje razočaranje otkrila kad sam jednom 

klijentu telefonirala na kancelariju, na šta mi je njegov kolega povikao: „Džone! 

Tvoj guru na vezi!” 

Ako se i otarasimo gurua, ipak ostaju škodljive asocijacije na poslovno 

savetodavstvo. Recimo, često čujem da se kao nepobitna činjenica (o čemu, 

naravno, nema ni govora) tvrdi da je jedan bivši generalni direktor BBC-ja bio 

puka marioneta savetnikâ iz kuće Makinzi, koji su imali stalnu kancelariju u istom 

hodniku, nekoliko vrata dalje. „X (jedan čovek iz Makinzija) mu upravlja rukama i 

nogama, a drugi ustima” – to je bio opis. Priznajem da sam se i sama upitala ima li 

istine u toj uvredljivoj glasini kad sam se, pojavivši se prvi i poslednji put pred 

velikim čovekom i njegovim upravnim odborom, zapanjila što mu odmah zdesna 

nadmeno sedi X. 

U nekim organizacijama, čak i danas, imati kouča je i dalje nešto neuobičajeno, 

rezervisano samo za ljude na najvišim položajima koji ostvaruju slabe rezultate, u 

kojoj situaciji se namera tumači kao otvorena korektivna obuka, a potreba za 

koučingom vidi se, razumljivo, kao znak sramnog neuspeha. „Da nije ovo 

savetovalište za nezaposlene, ali unapred?”, jednom me je podozrivo upitala jedna 

klijentkinja. Bilo je to pre nekoliko godina, dok sam još bila relativno nova u poslu. 

Avaj, doživela sam da to u njenom slučaju možda i jeste bilo savetovalište za 

nezaposlene ali unapred, i da je njena kompanija htela da pokaže kako je uradila 

sve što je mogla pre nego što ju je otpustila. U tom slučaju, mene je kompanija 

izmanipulisala podjednako kao i nju. 

Iako se takve brige i nedoumice stalno javljaju, verovatno je još češći problem 

fundamentalno poređenje sa psihoterapijom i psihološkim savetovanjem. Mnogi se 



potencijalni i aktuelni klijenti zabrinuto raspituju o tome. Kad im se koučing opiše, 

često će uz neuvijenu sumnjičavost reći: „Meni to liči na savetovanje!”, 

nagoveštavajući da, ako je koučing samo drugo ime za savetovanje, onda hvala, ne, 

nije to za njih. Uprkos daleko većoj prosvećenosti s kojom posmatramo svoje 

mentalno zdravlje, i dalje postoje krupne štetne asocijacije kad je posredi traženje 

pomoći u tom domenu našeg života. U suštini nam utuvljuju u glavu da „treba” da 

budemo sposobni da se sami izborimo s teškoćama. To nisu racionalne brige. One 

imaju veze sa strahom od moći naših sopstvenih emocija, od gubitka kontrole, od 

toga da će tanka obloga odraslosti biti strgnuta s nas. 

Teme koje objedinjuju sve te brige suštinske su za razumevanje šta je to koučing. 

Uzmite kao aksiom da svi klijenti, ko god da su, koliko god da su ugledni, uspešni i 

važni, strepe od dve stvari: od ranjivosti i od gubitka kontrole. I s pravom strepe od 

toga jer je suština koučinga u promeni, a da biste se promenili, morate postati 

ranjivi i zbilja možda nećete imati onaj stepen kontrole koji nad životom inače 

želite dok se promene odvijaju. 

 

 

4. Anita Šupe: ISTINE I LAŽI O HRANI: izvornom ishranom do 

boljeg zdravlja i odgovarajuće telesne težine / Novi Sad: Psihopolis 

institut, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=136:istin

e-i-la%C5%BEi-o-hrani&Itemid=125 

 

Kuda nas je dovelo to što smo masti proglasili za glavne uzroke kardiovaskularnih 

bolesti i zamenili ih povećanim unosom ugljenih hidrata? Ovo je knjiga o LCHF 

načinu ishrane sa malo ugljenih hidrata, a puno masti (Low Carb, Hight Fat) koja 

preokreće naopako sve ono što smo do sada znali ili verovali da znamo o uticaju 

ishrane na fizičko, ali i psihičko zdravlje ljudi. Knjiga o zabludama, mitovima i 

neistinitim tvrdnjama o tome šta je zdravo, a šta nije i kako te zablude plaćamo 

svojim zdravljem. Autorka tvrdi da najskuplje plaćamo zabludu da su masnoće 

životinjskog porekla i holesterol štetni i da izazivaju srčane kao i bolesti krvnih 

sudova, iako ta tvrdnja nema naučnu osnovu. 

 
ARGUMENTI KOJI MENJAJU NAŠA DOSADAŠNJA ZNANJA O ISHRANI 

 

• Šta je doprinelo epidemiji šećerne i drugih „civilizacijskih bolesti”? 

• Da li je naš strah od masnoća i holesterola zaista opravdan? 

• Zašto treba izbegavati preterano lučenje insulina? 

 

Od kada sam na LCHF načinu ishrane, imam doživljaj da sam sam sebi spasao 

život. I to bez mučnog gladovanja i fizičkih vežbi. 

 

Zoran Milivojević, psihoterapeut 



 
ODBACIMO MITOVE O ISHRANI I ZDRAVLJU U SKLADU SA NOVIM 

SAZNANJIMA 

 

• Zašto su masti u životinjskom svetu glavni izvor energije? 

• Koje su dobre, a koje loše masti? 

 

„Trebalo je da upoznam Anitu Šupe da bih shvatila da mi sve vreme nedostaju 

masti i da o njima ne znam apsolutno ništa. Tek tada su se moja znanja o prehrani 

složila u jedinstvenu celinu. 

Ja sam bila osoba bez problema sa težinom i sa priličnim znanjem o ishrani. Da li 

onda možete da zamislite šta ova knjiga može da uradi za nekoga ko ima probleme, 

a ko ne zna mnogo – ili ne zna ništa?” 

 

Maja Petrović, autor bloga Vitki gurman 

(najbolji blog 2013. po PC Press) 

 

 

 

O autorki: 

 

Anita Šupe je diplomirala ishranu i nutricionizam na Univerzitetu u Geteborgu u 

Švedskoj. Tamo je imala prilike da se upozna sa novim načinom ishrane – malo 

ugljenih hidrata, puno masti (Low Carb, High Fat ili LCHF) – za koji se veruje da 

ga primenjuje trećina stanovnika Švedske. Njen blog Istine i lazi o hrani je 

pomogao mnogima u regionu da poboljšaju svoje zdravstveno stanje 

(http://istineilaziohrani.blogspot.com). Autorka je i knjige recepata za LCHF način 

prehranjivanja. 

 

Odlomak iz knjige: 

 

Anita Šupe: Zaključak 

 

Istine i laži o hrani – mitovi, zablude i neistinite tvrdnje o tome šta je zdravo i šta 

nezdravo, dovele su do situacije u kojoj jedni profitiraju, a drugi plaćaju. 

Establišment – prehrambena i farmaceutska industrija, poljoprivredni biznis, 

državne službe, medicinski stručnjaci i mediji – profitiraju, a običan čovek i 

potrošač plaća i ispašta. Što je najgore, plaća svojim zdravljem. 

 

Najskuplje plaćamo zabludu da su masnoće životinjskog porekla i holesterol štetni 

te da izazivaju srčane bolesti, začepljenje krvnih sudova, čak i rak. Ova 

opšteprihvaćena tvrdnja nema naučnu osnovu, već je nesrećni rezultat 

neutemeljenih mitova, predrasuda i komercijalnih interesa. Zbog ove neistine, 

poslednjih trideset godina smo laboratorijski zečevi kojima se umesto tih „strašnih” 

životinjskih masnoća nudi celo mnoštvo „zdravih” rafinisanih namirnica s previše 



šećera, skroba, biljnih ulja, margarina i transmasnoća, pšenice, glutena i žitarica 

uopšte, veštačkih dodataka i štetnih hemikalija. 

 

Doktor medicine Dvajt Landel (Dwight Lundell), poznati američki kardiohirurg, 

piše: „Mi lekari, uz sve naše obrazovanje, praksu, znanje i autoritet, često 

posedujemo popriličan ego zbog kojeg vrlo teško priznajemo da grešimo... 

Službena medicina je napravila užasnu grešku kad je ljudima savetovala da 

izbegavaju zasićene masti... Davno uspostavljene prehrambene preporuke dovele 

su do epidemije pretilosti i dijabetesa, koji su po smrtnosti, ljudskoj patnji i 

materijalnom trošku nadmašili svaku drugu pošast u istoriji čovečanstva.” 

 

Kad bi naši medicinski stručnjaci bili manje zauzeti propisivanjem recepata i kad bi 

se češće prisetili Hipokratove zakletve koju su položili: „U času kada stupam među 

članove lekarske profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu 

humanosti... Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta.”, tada bi možda 

shvatili da je njihova dužnost da budu informisani, da moraju redovno da prate 

naučnu i stručnu literaturu o uticaju ishrane na ljudsko zdravlje, čak i onu 

nezavisnih autora (svaka čast izuzecima koji to rade). Tako bi možda došli do 

zanimljivih saznanja da, na primer: 

 

Naučni dokazi o štetnosti masnoće i holesterola ne postoje. 

 

• Kampanja protiv holesterola najveća je prevara 20. veka. 

• Zasićene masnoće iz hrane životinjskog porekla ne uzrokuju ni debljinu, ni srčane 

bolesti, niti druge hronične civilizacijske bolesti. 

• Debljina je bolest preteranog nakupljanja masnoće i ne zavisi ni od prekomernog 

jela ni od premalo telesne aktivnosti, već od neravnoteže u hormonskom 

regulisanju masnog tkiva i metabolizma masti. 

• Insulin je primarni regulator nakupljanja masnoće, a ugljeni hidrati, koji podstiču 

izlučivanje insulina, direktan su uzrok debljine. 

• Bolesti srca i krvnih sudova nemaju veze s unosom zasićenih masnoća iz hrane. 

Pravi uzrok kardiovaskularnih bolesti su hronične upale u arterijama koje nastaju 

zbog preteranog unosa šećera, skroba i biljnih ulja bogatih omegom-6. 

• Što više konzumiramo industrijski prerađene hrane, to više podstičemo stvaranje 

upala, iz dana u dan. Ljudsko telo nije stvoreno da prerađuje hranu krcatu šećerom, 

skrobom i omega-6 uljima. 

• Postoji samo jedan način za suzbijanje ovih upalnih stanja, a to je povratak hrani 

u njenom izvornom obliku. 

 

 

 

 

 

 



5. Irvin Jalom, Molin Lešć: TEORIJA I PRAKSA GRUPNE 

PSIHOTERAPIJE / Novi Sad: Psihopolis institut, 2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=147:teori

ja-i-praksa-grupne-psihoterapije&Itemid=125 

 
PSIHOTERAPIJA – I NAUKA I UMETNOST 

 

- Da li i zašto od psihoterapije očekujemo više nego što ona može da pruži? 

- Šta terapeut mora da radi, a šta on mora da bude? 

- Primeri iz prakse – kako sastaviti i održavati grupu? 

 

Društvene sile koje se uspostavljaju u terapijskoj grupi su veoma moćne i zahtevaju 

obučenog terapeuta koji će znati da ih usmeri pozitivno, sprečavajući njihovo 

negativno dejstvo. 

Jalom nas tome uči. 

 

Dr Zoran Milivojević, predsednik 

Saveza društava psihoterapeuta Srbije 

 

 
NAJREFERENTNIJA KNJIGA U OBLASTI GRUPNE PSIHOTERAPIJE 

 

- U čemu je moć grupe za pozitivnu promenu ličnosti? 

- Koje su varijante grupne terapije? 

- Sofisticirane strategije i tehnike oblikovanja efikasne grupe 

- Kako raditi sa konfliktima i problematičnim članovima grupe? 

- Grupe susretanja, koterapija, sastanci bez vođe, programi dvanaest koraka... 

- Najmlađi član porodice grupne terapije – grupa podrške preko interneta 

 

O autorima: 

 

Irvin Jalom (Irvin Yalom) je poznati psihoterapeut i psihijatar, ali i pisac. Stvorio je 

psihoterapijski pristup na osnovama egzistencijalizma i humanizma. Počasni je 

profesor psihijatrije na Univerzitetu Stanford. Plodan je pisac knjiga koje su 

povezane sa psihijatrijom od kojih su neke prevedene kod nas. Psihopolis je već 

objavio tri knjige ovog gurua psihoterapije – Gledanje u sunce (2011), Čari 

psihoterapije (2011) i Svakim danom sve bliže (2013). Više o autoru na 

www.yalom.com 

 

Molin Lešć (Molin Leszcz) je kao psihijatar i psihoterapeut rukovodio jednim od 

najvećih programa obučavanja za grupnu psihoterapiju na Katedri za psihijatriju 

Univerziteta u Torontu. Dao je izuzetan doprinos inovacijama u grupnoj terapiji, 

kao i istraživačkoj i kliničkoj literaturi o savremenoj grupnoj terapiji. 



Iz predgovora dr Irvina Jaloma: 

 

U ovom petom izdanju Teorije i prakse psihoterapije imao sam sreće što mi je 

saradnik bio Molin Lešć. Dr Lešć, koga sam upoznao 1980. godine dok je sa mnom 

bio na jednogodišnjem istraživačkom radu na grupnoj terapiji Univerziteta 

Stanford, dao je izuzetan doprinos istraživanjima i kliničkim inovacijama u grupnoj 

terapiji. Tokom proteklih dvanaest godina, on je rukovodio jednim od najvećih 

programa obučavanja za grupnu terapiju na svetu, na Katedri za psihijatriju 

Univerziteta u Torontu, gde je vanredni profesor. Njegovo široko poznavanje 

savremene grupne prakse kao i detaljno poznavanje istraživačke i kliničke 

literature bili su od neizmernog značaja u pripremi ovog dela. Predano smo 

zajednički radili kao terapeuti kako bismo u ovo delo integrisali nove i stare 

materijale. 

Naš zadatak u ovom novom izdanju bio je da inkorporiramo mnogobrojne 

novonastale promene na ovom polju i da odbacimo zastarele ideje i metode. Ali 

smo imali i dilemu: Šta ako neke promene ne predstavljaju napredak nego 

regrediranje? Šta ako tržišni zahtevi za bržim, jeftinijim, efikasnijim metodama 

rade protiv interesa klijenta? I šta ako je „efikasnost” samo eufemizam za skidanje 

klijenata sa spiska za dotirani tretman što je brže moguće? I šta ako ovi razni tržišni 

faktori teraju terapeuta da klijentima pruža manje nego što bi inače mogao? 

Ako su ove pretpostavke tačne, onda zahtevi za ovu reviziju postaju daleko 

kompleksniji jer tada imamo dvostruki zadatak: ne samo da predstavimo današnje 

metode i pripremimo studenta koji uči za terapeuta za rad u današnjim uslovima, 

nego i da sačuvamo akumuliranu mudrost i tehnike na našem polju čak i ako neki 

mladi terapeuti ne dobiju odmah šansu da ih primene. 

 

 

6. Rudi Dalos, Ros Drejper: SISTEMATSKA PORODIČNA 

PSIHOTERAPIJA: terapija i praksa / Novi Sad: Psihopolis institut, 

2014. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=142:siste

mska-porodi%C4%8Dna-psihoterapija&Itemid=125 

 

Ovo je ključna knjiga sistemske porodične terapije koja je nedostajala svim 

stručnjacima koji rade u oblasti savetovanja, psihologije, socijalnog rada. Autori su 

obuhvatili razvoj svih ključnih tehnika i intervencija i različitih škola sistemskog 

pristupa. Knjiga je objavljena na predlog Asocijacije sistemskih terapeuta Srbije. 

Predgovor srpskom izdanju, kao i tekst o razvoju sistemske porodične terapije u 

Srbiji napisala je doc. dr Nevena Čalovska Hercog, a stručni redaktor prevoda je 

Dušanka Nagulić, porodični psihoterapeut. 

 

 

 



PRIKAZ 60 GODINA RAZVOJA SISTEMSKE PORODIČNE TERAPIJE 

 

Kako razumeti porodični sistem i kako raditi sa njim? 

Kako teče životni ciklus porodice? 

Kako gubitak i trauma utiču na porodični sistem? Kako raditi sa porodicama 

psihotičnih klijenata? 

 

Sistemska porodična terapija jedna je od najmoćnijih metoda koju psihoterapeuti 

imaju. 

Teško mi je da zamislim psihoterapiju bez sistemskog mišljenja. 

 

Dr Zoran Milivojević, psihoterapeut, predsednik 

Saveza društava psihoterapeuta Srbije 

 
KLJUČNA KNJIGA SISTEMSKE PORODIČNE TERAPIJE 

 

- Kako raditi sa procesima nakon razvoda i sporovima oko viđanja dece? 

- Šta spada u sistemski pristup: strukturalna, strateška, milanska, postmilanska, 

narativana, feministička škola. 

- Koje su glavne tehnike i intervencije i kako su nastajale? 

 

O autorima: 

 

Profesor dr Rudi Dalos (Rudi Dallos) priznati je stručnjak za sistemsku porodičnu 

terapiju. Predaje kliničku psihologiju na Univerzitetu Plimut, a posebno je zaslužan 

za razvoj porodičnog pristupa u radu sa decom i mladima. Izuzetan predavač, 

istraživač i supervizor terapeutima i autor više stručnih knjiga. 

 

Ros Drejper (Ros Draper) kao terapeut i predavač pružila je izuzetan doprinos 

razvoju porodične terapije u Velikoj Britaniji tokom poslednjih trideset godina. 

Radila je na Tavistok klinici i na Institutu za porodičnu terapiju u Londonu. Autor 

je više uticajnih knjiga iz ove oblasti. 

 

Predgovor srpskom izdanju 

 

Savremena sistemska porodična terapija jeste pouzdan i sveobuhvatan izvor znanja 

o porodičnim odnosima i o načinima pozitivne promene tih odnosa. Iako je ovo 

znanje namenjeno prvenstveno porodičnim psihoterapeutima, brojni stučnjaci 

drugih orijentacija koji pripadaju „pomagačkim profesijama” sa interesovanjem 

prate inovacije i nove trendove u ovoj oblasti. 

 

Autori ove knjige, Rudi Dalos i Ros Drejper ugledni su pisci i međunarodno 

renomirani terapeuti, a ono što ih posebno ističe je njihova posvećenost širenju 

sistemskog načina mišljenja i razvoju kvalitetne terapijske prakse. Sa ovim, trećim 

izdanjem svoje knjige, autori su uspeli da stvore koristan, koherentan i iscrpan 



vodič za porodične terapeute na svim kontinentima. Knjiga koju držite u ruci nije 

samo referentni udžbenik, već se može čitati i kao priča ili hronika razvoja 

sistemske porodične terapije. 

 

Autori su veoma uspešno ispričali priču o razvoju sistemske porodične terapije 

tako što su povezivali ključne ljude, važne događaje i oblikujuće ideje, stavljajući 

sve u kontekst „duha vremena” određenog perioda: modernizma, postmodernizma-

konstruktivizma i socijalnog konstrukcionizma. 

Ova knjiga sadrži pregled najvažnijih praktičnih veština, tehnika i intervencija. 

Posebnu vrednost knjige čine uputstva za pravljenje sistemske formulacije, koja su 

na nivou praktičnog vodiča ili priručnika. Veoma je zanimljivo kako autori uvode 

multiperspektivnost u pravljenje sistemske formulacije. 

 

Autori jasno upozoravaju da je u ovoj vrsti rada neophodno biti kritičan i osetljiv 

na razlike u percepciji i definiciji problema; subjektivnost pojedinačnih 

doživljavanja, na razlike tumačenja i razumevanja unutar porodice, na različita 

viđenja pomagača, pravnog sistema, na specifičnosti kulturnih uticaja i, naravno, 

biti svestan uticaja profesionalnog referentnog sistema terapeuta. U tom smislu 

autori elaboriraju različite nivoe i vrste konteksta koji su uključeni u terapijski 

proces. Multiperspektivnost je dekonstruisana i rekonstruisana uz poštovanje 

profesionalnog diskursa profesije sistemskog porodičnog terapeuta, koji nalaže 

stvaranje i negovanje zajedničnog jezika sa kolegama u interesu dobre prakse i 

efikasnog multidisciplinarnog rada. 

 

Nakon što su definisali tri glavne faze razvoja sistemske porodične terapije u 20. 

veku, autori se posebno fokusiraju na savremenu praksu 21. veka, ilustrujući 

primenu sistemskog razmišljanja u različitim kontekstima. Napredak je ostvaren 

unošenjem novina u multidisciplinarnu praksu, posebno u oblasti zdravstvene i 

socijalne zaštite. Ovaj proces je ilustrovan klinički verifikovanim primerima koji 

svedoče o korisnosti i delotvornosti sistemske terapije. 

 

Posebno poglavlje je posvećeno metaanalizi kvantitativnih i kvalitativnih 

istraživanja, razmotrena je efikasnost i efektivnost sistemske porodične terapije. 

 

Originalan je i način završavanja knjige, gde autori nude izuzetno pragmatične 

formate za ispitivanje različitih izazova u praksi kao i bogat rečnik stručnih reči i 

izraza. 

 

                                                                     Docent dr sci. Nevena Čalovska 

Hercog, psihoterapeut i psihijatar, Asocijacija sistemskih terapeuta Srbije 
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