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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 опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Социјалистичкој Републици Вијетнам, на 

нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти, Јована Јовановића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Социјалистичкој Републици Вијетнам, на 

нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти, Слободана Маринковића, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2016 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Финској, Саше Обрадовића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Ирак, Радисава Петровића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Пољској, Радојка Богојевића, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Куби, Марине Перовић Петровић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 

Републике Србије у Републици Кенији, Ивана Живковића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2016 

 

Закон о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе, Службени 

гласник Републике Србије бр. 83/2016 

 

Уредба о допуни Уредбе о висини накнада за услуге које пружа 

Министарство унутрашњих послова, Службени гласник Републике Србије бр. 

80/2016 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о програму и начину полагања 

државног стручног испита, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2016 



 

 

 

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2016 

 

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење 

Споразума о питањима сукцесије, Службени гласник Републике Србије бр. 

80/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о броју заменика јавних тужилаца, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Одлука о образовању Савета за реформу јавне управе, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2016 

 

Одлука о образовању Координационе комисије за усклађивање, односно 

координацију инспекцијског надзора у Републици Србији, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2016 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Малезије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2016 

 

Одлука председника Владе Републике Србије којом се овлашћује проф. др 

Славица Ђукић Дејановић, министар без портфеља, да прати стање, предлаже 

мере и учествује у координацији активности у области демографске и 

популационе политике, политике наталитета, квалитета живота и продужетка 

живота, репродуктивног здравља, унутрашњих миграција и предлаже мере и 

учествује у координацији израда националних докумената и кампања везаних 

за демографску политику, Службени гласник Републике Србије бр. 81/2016    

 

Одлука Уставног суда којом се утврђује да одредбе члана 20. Закона о 

максималном одређивању броја запослених у јавном сектору (Службени 

гласник РС, број 68/15), нису у сагласности са Уставом, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2016 

 

Одлука о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених 

посланичких места у Народној скупштини, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2016 

 



 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног 

одбора за стабилизацију и придруживање, Службени гласник Републике 

Србије бр. 82/2016 

 

Одлука о образовању Координационог тела за усклађивање посебних закона 

са Законом о општем управном поступку, Службени гласник Републике 

Србије бр. 82/2016 

 

Одлука председника Владе Републике Србије којом се задужује Милан 

Кркобабић, министар без портфеља, да прати стање, предлаже мере и 

учествује у координацији активности у области регионалног развоја 

Републике Србије, а нарочито за следеће управне округе: Нишавски, 

Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски, и да прати стање, предлаже 

мере и учествује у координацији активности у области рада јавних предузећа 

чији је оснивач Република Србија, као и у области рада јавних предузећа и 

привредних друштава одбрамбене индустрије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 84/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 

Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 

бр. 86/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне 

скупштине Републике Србије у међународним парламентарним 

институцијама, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању великих техничких система 

од значаја за одбрану, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Одбора за неговање традиција 

ослободилачких ратова Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2016 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о сталним судским тумачима, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика 

јавног тужиоца који се први пут бира, Службени гласник Републике Србије 

бр. 80/2016 

 

Правилник о вијењу заставе и истицању обележја на бродовима и другим 

пловилима, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 



 

 

Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2016  

 

Правилник о изменама Правилника о обуци у руковању ватреним оружјем, 

условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом 

оружја и муниције, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о службеној легитимацији и службеној 

значки у Управи за извршење кривичних санкција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2016 

 

Правила о раду бирачких одбора за спровођење поступка предлагања 

кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија 

апелационих судова, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, др Милка Палибрка, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Мирјане Радоњић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Решење о изменама Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног 

места у Националном савету бугарске националне мањине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног 

места у Националном савету македонске националне мањине, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Хамбургу, 

Савезна Република Немачка, Момирке Маринковић, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2016 

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Вуковару, 

Република Хрватска, Живорада Симића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 81/2016  

 

Решење о престанку дужности генералног конзула Републике Србије у 

Салцбургу, Република Аустрија, Владимира Новаковића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2016  



 

 

 

Решење о изменама Решења о утврђивању листе означених лица, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2016  

 

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за 

заједничке послове републичких органа, Милице Лукешевић, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2016 

 

Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Темишвару, 

Румунија, Лазара Манојловића, Службени гласник Републике Србије бр. 

88/2016 

 

Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Темишвару, 

Румунија, Владана Тадића, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2016 

 

Решење о постављењу генералног конзула Републике Србије у Хамбургу, 

Савезна Република Немачка, Наташе Рашевић, Службени гласник Републике 

Србије бр. 88/2016 

 

Решење којим се у Регистар политичких странака уписује Народни покрет 

Србије, са седиштем у Београду, Службени гласник Републике Србије бр. 

88/2016 

 

Закључак Владе Републике Србије о изменама Закључка Владе Републике 

Србије којим се усвајају обрасци за попуњавање инструмената за 

усклађивање прописа Републике Србије са прописима Европске уније – 

Изјаве о усклађености и Табеле усклађености прописа, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2016  

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Протокол о сарадњи у тражењу несталих лица између Владе Републике 

Србије и Савета министара Босне и Херцеговине, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Протокола о сарадњи у тражењу 

несталих лица између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и 

Херцеговине, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

бр. 10/2016 

 

 

 

 

 



 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова 

одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 53/2016 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Статут Адвокатске коморе Београда, Службени лист Града Београда бр. 

93/2016 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Уредба о утврђивању бруто масе контејнера, Службени гласник Републике 

Србије бр. 80/2016 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја луке у Новом Саду, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2016 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја на међународном путничком 

пристаништу у Доњем Милановцу, општина Мајданпек, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2016 

 

Уредба о утврђивању лучког подручја луке у Прахову, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2016 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма 

обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за 

уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и 

водних објеката за одводњавање, Службени гласник Републике Србије бр. 

80/2016 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о врстама производа који утичу на 

потрошњу енергије за које је неопходно означавање потрошње енергије и 

других ресурса, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за 

решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2016. 

години, Службени гласник Републике Србије бр. 84/2016 

 



 

 

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења 

средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2016. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Уредба о измени и допунама Уредбе о условима које морају да испуњавају 

луке, пристаништа и привремена претоварна места, Службени гласник 

Републике Србије бр. 86/2016 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно 

партнерство, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава 

за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо 

заједно – ЕИБ 8, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на 

одређену робу, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање 

активности на сузбијању сиве економије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 81/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за решавање статуса 

предузећа из хемијског комплекса, Службени гласник Републике Србије бр. 

81/2016 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење реализације оперативних 

питања у вези имплементације Оквирног уговора о трансакцији између 

Републике Србије, Etihad Airways pjsc и Air Serbia а.д. Београд и 

имплементације Плана реструктурирања Air Serbia а.д. Београд, Службени 

гласник Републике Србије бр. 81/2016 

 

Одлука о допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка 

запослених у поступку приватизације за 2015. и 2016. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 82/2016 

 

Одлука о проглашењу 2017. и 2018. за године борбе против сиве економије, 

Службени гласник Републике Србије бр. 84/2016  

 

Одлука о поништавању свих правних последица аката и радњи привремених 

институција самоуправе у Приштини које се односе на правни и фактички 

положај РМХК „Трепча” а.д., Службени гласник Републике Србије бр. 

84/2016 

 



 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени 

гласник Републике Србије бр. 84/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о адекватности капитала банке, 

Службени гласник Републике Србије бр. 85/2016 

 

Одлука о изменама и допуни Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна 

банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник 

Републике Србије бр. 85/2016 

 

Одлука о образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта 

унапређења земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавеза 

из Споразума о зајму (Пројекат унапређења земљишне администрације у 

Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Одлука о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта 

„Обилазница око Београда”, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Одлука о промени правне форме Јавног предузећа „Електромрежа Србије”, 

Београд, из правне форме јавног предузећа у правну форму акционарског 

друштва, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2016 

 

Одлука о утврђивању висине накнаде за испитивање и за додатно испитивање 

сорте пољопривредног биља, Службени гласник Републике Србије бр. 

88/2016 

 

Одлука о допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за деоницу 

ауто-пута Е-763, Сурчин–Обреновац, Службени гласник Републике Србије 

бр. 88/2016 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Одбора за реализацију, праћење и 

унапређивање Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 

2015. до 2025. године за период до 2020. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2016 

 

Одлука о допуни Одлуке о финансирању набавке уџбеника средствима 

буџета Републике Србије за школску 2016/2017. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2016 

 

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о 

облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, Службени гласник Републике 

Србије бр. 80/2016 

 



 

 

Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења 

Пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Правилник о начину и поступку достављања података Пореској управи од 

стране јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 80/2016 

 

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. 

80/2016 

 

Правилник о изгледу службеног одела инспектора Пореске полиције, 

Службени гласник Републике Србије бр. 81/2016 

 

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. 

81/2016 

 

Правилник о контроли система за климатизацију, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2016 

 

Правилник о обрасцу легитимације чувара шума, Службени гласник 

Републике Србије бр. 82/2016 

 

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за 

смештај, Службени гласник Републике Србије бр. 83/2016  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних 

ставова за универзалну поштанску услугу, Службени гласник Републике 

Србије бр. 83/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном 

ваздухопловству, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној 

организацији ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје 

органских производа, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2016 

 

Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода 

домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, 

Службени гласник Републике Србије бр. 88/2016 



 

 

 

Правилник о допуни Правилника о избору програма од јавног интереса у 

области развоја информационог друштва које реализују удружења, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2016   

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о систему извршења буџета 

Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о испитивању возила, Службени гласник 

Републике Србије бр. 88/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о катастарском премеру и катастру 

непокретности, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2016 

   

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о организовању, 

спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања 

евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на 

којем се обавља возачки испит, Службени гласник Републике Србије бр. 

82/2016 

 

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

Службени гласник Републике Србије бр. 84/2016 

 

Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике 

пензија за октобар, новембар и децембар 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 81/2016 

  

Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији, 

Службени гласник Републике Србије бр. 86/2016 

  

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума о зајму 

између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике 

Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг–

Бољковци, Бољковци–Таково и Таково–Прељина ауто-пута Е-763 у 

Републици Србији од 2. фебруара 2012. године, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 10/2016 

 

Споразум о привредно-техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и 

Владе Народне Републике Кине, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 10/2016 

 



 

 

Споразум о привредно-техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и 

Владе Народне Републике Кине, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 10/2016 

 

Меморандум о разумевању (МОР) о унапређењу развоја Информатичког пута 

свиле за информациону повезаност између Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Републике Србије и Националне комисије за реформе и 

развој Народне Републике Кине, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 10/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Аргентине о сарадњи у области ветеринарства, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2016 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за 

развој села на територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 53/2016 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске 

скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 53/2016 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

воде Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 53/2016 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске 

скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из 

Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 53/2016 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске 

одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за 

развој ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 53/2016 

 

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 

Војводине за 2016. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 54/2016 



 

 

 

Одлука о изменама Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава 

за суфинансирање погона за примену нових технологија са елементима 

иновационе делатности и подстицајима запошљавања у Аутономној 

Покрајини Војводини у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 58/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о додели средстава за суфинансирање 

набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на 

територији АП Војводине у 2016. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 54/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о додели бесповратних средстава за 

набавку елемената система за заштиту од временских непогода на територији 

АП Војводине за 2016. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 54/2016 

 

Правилник о изменама Правилника о додели средстава за суфинансирање 

инвестиција за прераду воћа, грожђа и поврћа на територији АП Војводине у 

2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 54/2016 

 

Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од 

посебног интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 56/2016 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и 

одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је 

оснивач Аутономна Покрајина Војводина, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 56/2016 

 

Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и 

одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је 

оснивач Аутономна Покрајина Војводина за 2016. годину, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 56/2016 

 

Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање 

набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на 

територији АП Војводине у 2016. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 56/2016 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка 

средства пољопривредних газдинстава на територији Аутономне Покрајине 

Војводине у 2016. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 58/2016 

 



 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство 

на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2016. години, Службени 

лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 58/2016 

 

Правилник о додели бесповратних средстава за суфинансирање реализације 

пројеката коришћења биомасе за производњу топлотне енергије у јавним 

установама, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 58/2016 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о оснивању Привредног друштва за чување и негу деце у породици 

„Беби сервис Београд” д.о.о., Службени лист Града Београда бр. 90/2016 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и 

медицинску екологију, Службени лист Града Београда бр. 90/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању и раду Службе за 

централизоване јавне набавке и контролу набавки, Службени лист Града 

Београда бр. 96/2016 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима, Службени лист 

Града Београда бр. 96/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама, Службени 

лист Града Београда бр. 96/2016 

 

Одлука о усвајању предлога концесионог акта за финансирање набавке и 

предаје Граду Београду ради постављања одређених елемената урбане опреме 

који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, 

постављање, одржавање и комерцијално коришћење одређених елемената 

урбане опреме који се могу комерцијално користити, са концесионим актом, 

Службени лист Града Београда бр. 96/2016 

  

План детаљне регулације просторно културно-историјске целине Топчидер – 

II фаза, целина 3, градске општине Савски венац, Чукарица и Раковица, 

Службени лист Града Београда бр. 88/2016 

 

План детаљне регулације просторно културно-историјске целине Топчидер – 

фаза II, целина 1, градске општине Чукарица и Савски венац, Службени лист 

Града Београда бр. 98/2016 

 

Решење о додели назива Богојављенски плато на територији градске општине 

Земун, Службени лист Града Београда бр. 90/2016 

 



 

 

Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа чији је оснивач Град Београд, Службени лист Града 

Београда бр. 90/2016 

 

Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града 

Београда, Службени лист Града Београда бр. 90/2016 

 

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима, Службени 

лист Града Београда бр. 91/2016 

 

Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд, 

Службени лист Града Београда бр. 100/2016 

 

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине Града Београда за 2016. годину, Службени лист Града 

Београда бр. 93/2016 

 

 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Правилник о измени Правилника о броју, саставу и начину рада етичког 

одбора у здравственој установи, Службени гласник Републике Србије бр. 

80/2016 

  

Правилник о приправничком стажу и испиту за лиценцу у социјалној помоћи, 

Службени гласник Републике Србије бр. 85/2016 

 

Правилник о садржини и изгледу националних признања из области 

безбедности и здравља на раду, Службени гласник Републике Србије бр. 

86/2016 

 

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени 

гласник Републике Србије бр. 88/2016 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању, Службени 

гласник Републике Србије бр. 87/2016 

 

Уредба о утврђивању Програма иновационе делатности за 2016. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике 

Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Одлука о измјени Одлуке о утврђивању покретних и непокретних културних 

добара од посебног значаја за бошњачку националну заједницу, Службени 

гласник Републике Србије бр. 82/2016 

 

Одлука о приступању процесу стандардизације буњевачког језика, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о сталном стручном 

усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника, Службени 

гласник Републике Србије бр. 80/2016 

 

Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2016. 

годину, Службени гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку за 

акредитацију високошколских установа и студијских програма, Службени 

гласник Републике Србије бр. 86/2016 

 

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Споразум о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Аргентине, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 10/2016 

 

Меморандум о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Турске на реализацији рестаурације Рамске тврђаве, Службени гласник 

Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2016 

 

Меморандум о разумевању између Министарства културе и информисања 

Републике Србије и Канцеларије за информисање Државног савета Народне 

Републике Кине о размени и сарадњи на пријатељској основи, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2016 

 



 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању јавних 

исправа о стеченом образовању и о стручним, академским и научним 

звањима, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 

10/2016 

 

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о научној и техничкој 

сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Аргентине, 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 10/2016 

   

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о броју студената за упис у прву 

годину студијских програма основних струковних студија, који се 

финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, у високим школама 

струковних студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, у 

школској 2016/2017. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 52/2016 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о броју студената за упис у прву 

годину мастер академских студија и докторских академских студија који се 

финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у 

саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2016/2017. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 52/2016 

 

Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које 

реализују двојезичну наставу, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 56/2016 

  

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о допунама Одлуке о мрежи основних школа у Београду, Службени 

лист Града Београда бр. 87/2016 

 

Одлука о подизању бисти професорима Радомиру Лукићу и Михаилу 

Ђурићу, Службени лист Града Београда бр. 90/2016 

 

Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од 

значаја за Град Београд, Службени лист Града Београда бр. 96/2016 

 



 

 

Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у 

области спорта у Београду, Службени лист Града Београда бр. 96/2016 

  

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, условима и 

начину финансирања београдских спортских организација за учешће и 

постигнуте резултате у европским лигама, европским куповима и 

регионалним такмичењима, Службени лист Града Београда бр. 92/2016 

 

 

РАЗНО 
 

 

Службени гласник Републике Србије 
 

Индекси потрошачких цена за септембар 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 84/2016 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса 

по запосленом исплаћеним у августу 2016. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 80/2016 

 

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално 

осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 88/2016 

 
 

Службени лист Града Београда 
 

Показатељ повећања потрошачких цена у августу 2016. године, Службени 

лист Града Београда бр. 92/2016 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2016. 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 

13. СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ 
 

 

 

 

 

 

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 библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне 
писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. 
Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и 
друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим 
путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 

1. Др Урош Круљ: Сенатски говори, 1934. 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

1. УПРАВНО ПРАВО: ПРИРУЧНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ 

ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА 

Зоран Томић 

Београд: Правни факултет Универзитета: Службени гласник, 

2014. 
  

2. РАДНО ПРАВО: ПРИРУЧНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ 

ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА 

Боривоје Шундерић 

Београд: Правни факултет Универзитета: Службени гласник, 

2015. 
  

3. КОМПАНИЈСКО И ТРГОВИНСКО ПРАВО: ПРИРУЧНИК 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА 

Мирко Васиљевић 

Београд: Правни факултет Универзитета: Службени гласник, 

2015.  

  

4. ГРАЂАНСКО И ПРОЦЕСНО ПРАВО: ПРИРУЧНИК ЗА 

ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА 

Ранко Кеча 

Београд: Правни факултет Универзитета: Службени гласник, 

2015. 

  

5. УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И У СТВАРНО ПРАВО: 

ПРИРУЧНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА 

Илија Бабић 

Београд: Правни факултет Универзитета: Службени гласник, 

2015. 

  

6. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ: 

СА СУДСКОМ ПРАКСОМ И РЕГИСТРОМ ПОЈМОВА 

Драгољуб Лазаревић 

Београд: Пословни биро, 2014. 

  

7. КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ: СА ОДАБРАНИМ 

ПОДЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА, СУДСКОМ ПРАКСОМ 
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PREPORUČUJEMO 
 

 

1. Miloš Jevtić: PEČAT VREMENA: razgovori s piscima / Beograd: 

Službeni glasnik, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/библиотека-сведоци-епохе/сведоци-

епохе/печат-времена 

 

Kad je davne 1974. godine novinar Radio Beograda Miloš Jevtić predložio da 

redovno priprema i nedeljom u etar pušta jednočasovnu emisiju razgovora sa 

istaknutim umetnicima i naučnicima iz cele Jugoslavije, sigurno nije mogao ni 

pretpostaviti kakva je neslućena sudbina namenjena tom njegovom originalnom 

naumu. Tokom bezmalo tri decenije, u više od hiljadu i po emisija, o životu, radu i 

pogledima na svet govorilo je preko osam stotina poslenika različitih struka i 

usmerenja, savremenika za koje je Miloš Jevtić smatrao da imaju šta da kažu i da to 

što njemu kazuju zavređuje pažnju najšire javnosti. 

 

Izabrani razgovori uređeni su prema oblastima delovanja Jevtićevih gostiju i 

prirodi njihovih svedočenja, i obuhvataju: nauku o jeziku (Čudo jezika), sasvim 

uslovno rečeno filozofiju (Podneblje duha), nauku o književnosti (Tačke oslonca), 

istoriju i teoriju umetnosti s arheologijom (Čuvari tradicije), poeziju (Pečat 

vremena), proznu književnost (Radost čitanja), likovne umetnosti (Svetovi 

umetnosti), pozorište i teatrologiju (Život scene), muziku i muzikologiju (Lepota 

zvuka), medicinu, prirodne i tehničke nauke (Pouzdanost nauke) i arhitekturu i 

urbanizam (Snaga graditeljstva), dok je predviđeno da poslednji, dvanaesti tom, 

naslovljen Preplitanja, sadrži petnaestak razgovora sa stvaraocima različitih profila 

iz drugih republika bivše Jugoslavije. 

 

Darko Tanasković 

 

 

 

2. Silvija Novak Bajcar: JELENA, ŽENA KOJE IMA: Krakovska 

biografija Ive Andrića / Beograd: Službeni glasnik, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/гласник-препоручује/јелена-жена-

које-има 

 

...Posebnu draž predstavlja činjenica da je osnovu za jednu od Andrićevih najboljih 

priča, „Jelena, žena koje nema“, predstavljalo jedno posebno iskustvo doživljeno 

upravo u Krakovu. O tome se u našoj kritici znalo vrlo malo i najvažniji radovi o 

ovom biografskom detalju, o kulturnim vezama s Poljskom i o formiranju 



 

 

Andrićevog književnog dela ne samo što nisu raspleli i istražili šta se sve događalo 

u tako važnom trenutku već nisu dali ni pravu sliku Andrićevog iskustva, niti 

odgonetku misterije o Jeleni. Na tom mestu, u godini Andrićevih jubileja, počinje 

istraživanje prof. dr Silvije Novak Bajcar, koja je uspela ne samo da odgonetne ko 

je bila Jelena, trajna inspiracija Andrićeve proze koja je trajala pola veka, već i 

mnogo važnije od toga, da pokaže u kakvom se kulturnom ambijentu Andrić 

prepoznao i saživeo s jednom boljom, uzvišenom slikom autorskog poziva i 

kulturne misije. ...Knjiga je plod traganja koje približava čak i intimni, onaj sasvim 

neuhvatljivi svet velikog pisca, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, u 

kojem se susreću bosansko-hercegovačka, hrvatska i srpska književnost i kultura. 

 

Prof. dr Aleksandar Jerkov 

 

 

 

3. Ven Džoins, In Stjuart: TIPOVI LIČNOSTI: Razumevanje ličnosti u 

psihoterapiji i savetovanju/ Beograd: Psihopolis institut, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=161:tipo

vi-li%C4%8Dnosti&Itemid=125 

 

Tema knjige je model adaptacija ličnosti koji nudi šest tipova ličnosti kao način za 

razumevanje ljudi i njihovog ponašanja. Detaljni opisi šest adaptacija zasnovani su 

na dokazima iz realnog života prikupljenim tokom višegodišnjih istraživanja i 

psihoterapijske prakse. Autori, vrhunski evropski transakcioni analitičari, 

zaključuju da svi ljudi imaju neku od kombinacija šest osnovnih adaptacija koje se 

razlikuju samo po stepenu u kojem koriste njihove pozitivne i negativne aspekte, 

ali i to da ne postoje „loše“ i „dobre“ adaptacije. Svaka je nastala kao najbolja 

moguća opcija za brigu o sebi i preživljavanje u prošlosti ili sadašnjosti, a knjiga 

nam pomaže da postanemo majstori kontakata sa različitim tipovima ličnosti i 

izbegnemo moguće greške u komunikaciji. Iako je kao praktičan vodič za 

razumevanje ličnosti namenjena uglavnom psihoterapeutima i savetnicima i svima 

koji rade u oblasti mentalnog zdravlja, knjiga će poput komunikacijske mape, i 

običnim čitaocima olakšati putovanje kroz komplikovane odnose u svakodnevnom 

životu. 

 
MODEL ADAPTACIJA LIČNOSTI – ALAT ZA SVE KOJI RADE SA LJUDIMA 

 

Može li nam poznavanje tipa ličnosti pomoći da predvidimo nečije reakcije? 

Zašto je za dobru komunikaciju važno znati tip adaptacije ličnosti sagovornika? 

Kako adaptacije ličnosti deluju jedne na druge? 

 



 

 

Knjiga nas upućuje kako da postanemo majstori kontakta sa različitim tipovima 

ličnosti, kako da stvorimo prostor za rad i izbegnemo greške u komunikaciji. 

Upotrebljiva mapa za razumevanje ličnosti i putovanje kroz komplikovane odnose. 

 

Dr Aleksandra Bubera, 

 psihijatar i psihoterapeut, transakcioni analitičar 

 

O autorima: 

 

Dr Ven S. Džoins (Vann S. Joines, Ph.D.) je klinički psiholog, iskusni porodični i 

grupni psihoterapeut. Predsednik je Sautist instituta za grupnu i porodičnu terapiju, 

Čepel Hil, Severna Karolina. Zbog njegovih doprinosa Međunarodno udruženje za 

transakcionu analizu mu je dodelilo nagradu Erik Bern. Zajedno sa Stjuartom je 

objavio i knjigu Savremena transakciona analiza (Psihopolis, 2011). 

 

Dr In Stjuart (Ian Stewart, Ph.D.) psiholog i psihoterapeut sa više od trideset 

godina prakse. Najistaknutiji evropski transakcioni analitičar, predavač i 

supervizor, direktor Instituta Bern u Notingamu, Engleska. Autor je više stručnih 

knjiga od kojih je Psihopolis objavio Kako voditi savetovanje i psihoterapiju u 

transakcionoj analizi (2012) i Veština savetovanja u transakcionoj analizi (2015). 

 

 

 

4. Silvija Novak Bajcar: MAPE VREMENA: Srpska postmodernistička 

proza pred izazovima epohe / Beograd: Službeni glasnik, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: 

http://www.slglasnik.com/библиотека-књижевне-науке/књижевна-

теорија/колекција-знак/мапе-времена 

 

Ovaj južnoslavistički rad napisan je u jednom književnoistorijskom kontekstu 

kojim još uvek prečesto dominira sasvim eksplicitno politizirano proučavanje 

književnosti. Da se autorka nije priklonila takvim istraživanjima, njen je veliki 

učinak. To znači povratak istraživanju koje se u drugim evropskim literaturama 

razume samo po sebi i koje je u datom južnoslavističkom domenu tokom krize 

devedesetih godina prečesto ostalo zaboravljeno. To je povratak stvarnoj nauci o 

književnosti (kroz fokusiranje na razumevanje tekstova, sasvim istraženih u 

nadređenom kulturološkom okviru), što, kada to postigne jedna naučnica koja 

dolazi „sa strane“, čini rad utoliko vrednijim. 

 

Robert Hodel 

 

 

 



 

 

5. Aleksandra Mančić: ĐORDANO BRUNO I KOMUNIKACIJA: 

prevođenje ideja / Beograd: Službeni glasnik, 2015. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.slglasnik.com/ђордано-бруно-и-комуникација 

 

Kod nas danas ne postoji samosvojniji stil razmišljanja i izlaganja od stila 

Aleksandre Mančić. Deluje tako prisno i jednostavno, ali se iza njega skrivaju 

bogata i dalekosežna značenja. Ono što je u pogledu akademskog govora činio 

Mišel Ser, čini i ona na svoj način: njenu kritičku interpretaciju problema odlikuju 

autentični ton i autentični književni potpis. 

 

Ona je jedinstveni istraživač u našoj modernoj kulturi, vrsni poznavalac mističke 

književnosti i teorije i poetike prevođenja. Nastavljajući produbljeno studiranje u 

oblasti koju je takoreći prva artikulisala u svetu – u oblasti prevođenja ideja, u ovoj 

knjizi polazi, kao od ključne, od zabeleške Džona Florija, Brunovog prijatelja i 

prevodioca Montenjevih Eseja na engleski: From translation all science had its 

offspring. Ovaj višeznačan, višesmeran ili barem reverzibilan iskaz da je čitava 

nauka s prevođenjem doživela procvat pokreće razmišljanja o složenim odnosima 

između mišljenja i prevođenja. Pred nama je uvod u teorijsko i poetičko čitanje 

Đordana Bruna, filozofa sukoba i paradoksa, filozofa posvećenog stvaranju 

ekumenske filozofije u kojoj se međusobno suprotstavljene perspektive i prividno 

protivrečni stavovi mogu pomiriti u dalekosežnu viziju čovekovih težnji. 

 

Knjiga Đordano Bruno i komunikacija Aleksandre Mančić dobitnik je nagrade 

„Nikola Milošević“ za najbolju knjigu 2015. iz oblasti teorije književnosti i 

umetnosti, estetike i filozofije. 
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