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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Јужни Судан на нерезиденцијалној основи са седиштем у Адис Абеби, Драгана 
Момчиловића, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Руској Федерацији, Јелице Курјак, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2012 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Француској, Душана Батаковића, Службени гласник Републике Србије бр. 
101/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике 
Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжира, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 2/2012 
 
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и 
Уједињених нација о доприносу систему "stand by" аранжмана Уједињених нација, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве и Протокола за спровођење Споразума 
између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која 
незаконито бораве, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Босне и Херцеговине о 
узајамном заступању и пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 2/2012 
 
Уредба о измени и допуни Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију 
радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, Службени 
гласник Републике Србије бр. 98/2012 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о оснивању Канцеларије Националног савета за 
децентрализацију Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2012 
 
Одлука о образовању Радне групе за спровођење договора у области интегрисане контроле 
административне линије, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Одлука о укидању имунитета народном посланику, Оливеру Дулићу, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2012 
 
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у 
Народној скупштини, Милинку Живковићу, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2012 
 
Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Демократске 
Републике Источни Тимор, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2012 
 



Одлука о измени Одлуке о образовању Националног савета за борбу против насиља и 
недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, Службени гласник Републике 
Србије бр. 100/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о 
питањима сукцесије, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2012 
 
Одлука о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у 
Народној скупштини, Браниславу Митровићу, Службени гласник Републике Србије бр. 
101/2012 
 
Решење о разрешењу заменика Генералног секретара Владе, Миладина Пантелића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 97/2012 
 
Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Одлука о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 25/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2012 
 
Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, 
Александри Јерков, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2012 
 
Одлука о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и 
њихових заменика, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2012 
 
Одлука о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и 
њихових заменика, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2012 
 
Одлука о службеним путовањима у иностранство, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 26/2012 
 
Одлука о допуни Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне Покрајине Војводине, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2012 
 
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Предлога измене Статута Међународног монетарног фонда о реформи 
Одбора извршних директора, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 2/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума о међусобном признавању замене возачких дозвола између 
Владе Републике Србије и Владе Републике Италије, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 2/2012 
 
Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 
2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Уредба о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади, Службени 
гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Уредба о изменама и допуни Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за тов свиња у 
2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Уредба о изменама и допуни Уредбе о условима и начину коришћења премије за млеко за 
2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који 
се не плаћа акциза, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о начину чувања, коришћења и разгледања података 
премера, катастра земљишта, катастра непокретности и водова, Службени гласник Републике 
Србије бр. 96/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о одређивању зона и агломерација, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији кроз 
дугорочно стамбено кредитирање у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
98/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о условима за субвенционисање камата за кредите за одржавање 
ликвидности и финансирање обртних средстава и извозних послова у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 98/2012 
 
Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2012. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 100/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о посебним условима промета одређене робе, Службени гласник 
Републике Србије бр. 100/2012 
 



Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма мера о распореду и 
коришћењу средстава за програмирање регионалног развоја и подршке малим и средњим 
предузећима и предузетништву у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
100/2012 
 
Уредба о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у 
грејној сезони 2012/2013. годинe, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем 
процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се 
остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим 
установама, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2012 
 
Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза, Службени 
гласник Републике Србије бр. 100/2012 
 
Одлука о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина, Службени гласник 
Републике Србије бр. 96/2012 
 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног 
инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Одлука о образовању Радне групе за спровођење поступка проналажења стратешког 
партнера у Железари Смедерево, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за транспорт, складиштење, 
дистрибуцију и трговину природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2012 
 
Одлука о допунама Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену 
робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2012. години, 
Службени гласник Републике Србије бр. 98/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у 
поступку спровођења монетарне политике, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о начину обрачуна, наплате и плаћања камате Народне банке 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за 
ликвидност на основу залоге хартија од вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 
98/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о условима одобравања кредита за одржавање ликвидности банака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 98/2012 
 
Одлука о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном 
тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2012 
 
Одлука о изменама одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује 
накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2012 
 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге 
које пружа Агенција за привредне регистре, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2012 
 
Одлука о образовању Националног савета за заштиту потрошача, Службени гласник 
Републике Србије бр. 101/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Националног тела за спровођење пројеката 
механизма чистог развоја, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2012 
 
Правилник о Листи адитива, односно екстендера који су као такви декларисани за додавање 
у погонска горива, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет 
опорезује по посебној стопи ПДВ, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, 
врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна 
акцизе, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
Контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за 
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени гласник Републике 
Србије бр. 95/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о подели на листове карата и планова у 
државној пројекцији, Службени гласник Републике Србије бр. 95/2012 
 
Правилник о начину чувања, увида и издавања података премера, катастра непокретности и 
водова, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и 
попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 
Републике Србије бр. 97/2012 
 
Правилник о изменама Правилника о Сталном избраном суду (арбитражи) при Привредној 
комори Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2012 
 
Правилник о начину обављања пробне вожње бродова и о зонама пловидбе бродова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 99/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за 
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени гласник Републике 
Србије бр. 99/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима за категоризацију 
угоститељских објеката за смештај, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2012 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за добијање, 
обнављање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања 
производа у акцизно складиште и о вођењу евиденције у акцизном складишту, Службени 
гласник Републике Србије бр. 99/2012 
 
Правилник о пројектовању реконструкције и изградње одређених елемената железничке 
инфраструктуре појединих магистралних железничких пруга, Службени гласник Републике 
Србије бр. 100/2012 
 
Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору, Службени гласник 
Републике Србије бр. 100/2012 
 
Правилник о изменама Правилника о висини накнаде за предавача на припремној настави, 
обукама и семинарима и учешће у раду у комисијама, које организује, односно образује 
Агенција за безбедност саобраћаја, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2012 
 
Правилник о условима за вршење испитивања сорте, Службени гласник Републике Србије 
бр. 101/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у 
Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, 
Службени гласник Републике Србије бр. 101/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и форми образаца финансијских 
извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, Службени 
гласник Републике Србије бр. 101/2012 
 
Решење о исправци Решења о донесеним и повученим српским стандардима и сродним 
документима, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Решење о донесеним и повученим српским стандардима и сродним документима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 97/2012 
 
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања 
акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања 
обрачуна акцизе, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2011. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2012 
 
Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима 
постављених и запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине, Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2012 
 
Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2012 
 
Одлука о преузимању оснивачких права над пољопривредним службама основаним на 
територији АП Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 25/2012 
 



Одлука о образовању Радне групе за пројекте који се суфинансирају из фондова Европске 
уније, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 27/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе Владе Аутономне Покрајине Војводине 
за сарадњу са Европском унијом у Подунављу, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 27/2012 
 
Решење о утврђивању измене и допуне Годишњег програма коришћења средстава из 
Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању наставника разредне наставе ангажованих 
за обављање послова у продуженом боравку ученика III и IV разреда основних школа, 
Службени лист града Београда бр. 51/2012 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и инвестиционих 
активности корисника средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години, Службени 
лист града Београда бр. 51/2012 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на 
регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације, 
Службени лист града Београда бр. 51/2012 
 
Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2012. 
годину, Службени лист града Београда бр. 51/2012 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о 
социјалној сигурности, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
2/2012 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о 
социјалној сигурности, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
2/2012 
 
Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних 
атмосфера, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено 
осигурање за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 



Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 
2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2012 
 
Одлука о стављању ван снаге Правилника о одређеним врстама козметичких и других 
средстава за заштиту здравља којима апотеке могу снабдевати грађане, Службени гласник 
Републике Србије бр. 96/2012 
 
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, 
јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 100/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању и 
посебној исправи за коришћење здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије 
бр. 96/2012 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на 
терет средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 
98/2012 
 
Правилник о изменама Правилника о просторним и техничким условима за рад агенције за 
запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину 
полагања испита за рад у запошљавању, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2012 
 
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о исправи о здравственом 
осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2012 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2012 
 
Правилник о измени Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2012 
 
Правилник о измени Правилника о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета  
високошколских установа, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2012 
 
Правилник о допунама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Службени гласник Републике Србије бр. 
101/2012 
 
Решење о разрешењу директора Народног позоришта у Београду, Божидара Ђуровића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 97/2012 
 



Решење о именовању вршиоца дужности директора Народног позоришта у Београду, Дејана 
Савића, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2012 
 
Упутство о начину рада библиотека са корисницима, Службени гласник Републике Србије 
бр. 96/2012 
 
Закључак Владе о стављању  ван снаге Закључка Владе о утврђивању плана намене радио-
фреквенцијских опсега, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2012 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Решење о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-
информационој делатности на територији АП Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 27/2012 
 
 
РАЗНО 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за септембар 2012. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 99/2012 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2012. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
Смештај у библиотекама  

Немањина 22-26 Андрићев венац 1 
1. ПОЛИТИКА + + 
2. ДАНАС + + 
3. БЛИЦ + + 
4. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ + + 
5. НИН + + 
6. КУРИР +  
7. PRESS +  
8. ВРЕМЕ + + 
9. АЛО +  

 
 
 
 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

 1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

+ + 

 2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

+  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                         
                                              СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1

     1. КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ: лист 
 за књижевност и друштвена питања 

                +  

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

праксу финансија 
                +  

     4. ГЕРОНТОЛОГИЈА: часопис Геронтолошког 
друштва Србије 

                +  

 
 
 
 
                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

. 1. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД                +  

. 2. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА 
ЗА СТАТИСТИКУ 

               +  

. 3. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

               +  

. 4. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА                +  

. 5. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ 
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

               +  

. 6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА 
ЗА СТАТИСТИКУ 

               +  
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Излазећи у сусрет све изражајнијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из богате 
ризнице библиотека Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне писане 
документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. Будући да 
су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и друге 
драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим путем 
настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 
                                СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књига 39, 1932. 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Смештај у библиотекама  

 Немањина 22-26 А. венац 1 
 

1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ 
СЛУЖБЕНИЦИМА 
Секула Новаковић 
Београд: Пословни биро, 2010. 

 
+ 

 
 

    
2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ 

УПРАВНОМ ПОСТУПКУ: судска 
пракса, регистар појмова 
Славица Јанојлић; Гордана Станојчић 
Београд: Пословни биро, 2010. 

 
+ 

 

    
3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ 

УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ЗАКОНА О 
УПРАВНИМ СПОРОВИМА 
Светислав Вуковић 
Београд: Пословни биро, 2010. 

 
+ 

 
 

    
4. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
Владимир Козар 
Београд: Пословни биро, 2010. 

 
+ 

 

    
5. 
 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О 
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ: са 
подзаконским актима и прилозима 
Рајко Суџум; Остоја Милисављевић 
Београд: Пословни биро, 2011. 

 
+ 

 

    
6. 
 

КОМЕНТАР ЗАКОНА О 
ПРЕКРШАЈИМА: са обрасцима и 
регистром појмова 
Мирослав Врховшек 
Београд: Пословни биро, 2010. 

 
+ 

 

    
7. ДВОР КНЕЗА АЛЕКСАНДРА 

КАРАЂОРЂЕВИЋА: 1842-1858. 
Небојша Јовановић 
Београд: Лагуна, 2010. 

 
+ 

 

    
8. ОДЕВАЊЕ У БЕОГРАДУ у XIX и 

почетком XX века 
Мирјана Прошић Дворнић 
Београд: Стубови културе, 2006. 

 
+ 
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9. 
 
 

ЦРНА КУТИЈА: утопија о накнадној 
стварности 
Владислав Бајац 
Београд: Архипелаг, 2011. 

 
+ 

 

    
10. ДО КРАЈА ЗЕМЉЕ 

Давид Гросман 
Београд: Архипелаг, 2010. 

 
+ 

 

    
11. ГАЛЕРИЈЕВЕ ВАТРЕ 

Миомир Петровић 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 
 

    
12. ГРАД ТАЈНИ 

Зоран Николић 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
13. ЈАПАНСКИ ЉУБАВНИК 

Рани Маника 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 
 

    
14. КАД ЈЕ СВЕТ ИМАО БРКОВЕ 

Ана Радмиловић 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
15. 
 

КРАЈ СЕЗОНЕ 
Предраг Јовановић 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
16. 
 

КРУГОВИ МОЋИ 
Жарко Јокановић 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
17. МАЈЧИНА РУКА 

Игор Маројевић 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
18. MEIN KAMPF 

Светислав Басара 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
19. 
 
 

МИТОВИ И ЛЕГЕНДЕ 
Филип Вилкинсон 
Београд: Лагуна, 2011.  

 
+ 
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20. ЈАРЧЕВА ФЕШТА 

Марио Варгас Љоса 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
21. КЕЛТОВ САН 

Марио Варгас Љоса 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
22. ПОХВАЛА ПОМАЈЦИ 

Марио Варгас Љоса 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
23. ПОВЕСТ О МАЈТИ 

Марио Варгас Љоса 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
24. ЗЕЛЕНА КУЋА 

Марио Варгас Љоса 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
25. РАЗГОВОР У КАТЕДРАЛИ 

Марио Варгас Љоса 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
26. РУСКА ЗИМА 

Дафни Калотај 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
27. СМРТ И ЊЕНИ ХИРОВИ 

Жозе Сарамаго 
Београд: Лагуна, 2011. 

 
+ 

 

    
28. КРФ 

Боривоје Адашевић 
Београд: Стубови културе, 2011. 

 
+ 

 

    
29. МЕМОАРИ ЈЕДНОГ МАКРОА 

Ласло Вегел 
Београд: Стубови културе, 2011. 

 
+ 

 

    
30. О ЊИМА СЕ ГОВОРИ 

Хари Штајнер 
Београд: Стубови културе, 2011. 

 
+ 
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31. РАСЦЕПИ 

Горан Милашиновић 
Београд: Стубови културе, 2011. 

 
+ 

 

    
32. РИО БАР 

Ивана Сајко 
Београд: Стубови културе, 2011. 

 
+ 

 

    
33. УЛТРАМАРИН (ENCORE): роман без 

речи 
Милета Продановић 
Београд: Стубови културе, 2010. 

 
+ 

 

    
34. УПОРЕДНИ СВЕТОВИ 

Веселин Марковић 
Београд: Стубови културе, 2011. 

 
+ 

 

    
35. ЖИВОТ У ТЕСНИМ ЦИПЕЛАМА: 

порнографија живота и смрти 
Душан Ковачевић 
Београд: Стубови културе, 2011. 

 
+ 

 

    
36. АДА ИЛИ СТРАСТ: једна породична 

хроника 
Владимир Владимирович Набоков 
Београд: Zepter Book World, 2002. 

 
+ 

 

    
37. АНТОЛОГИЈА ПРИПОВЕДАКА 

СРПСКИХ КЊИЖЕВНИЦА 
Београд: Zepter Book World, 2002. 

 
+ 

 

    
38. КЊИГЕ КОЈЕ СУ ОСВОЈИЛЕ СВЕТ: 

најчитанија књижевна дела 20. века 
Београд: Zepter Book World, 2004. 

 
+ 

 

    
39. МАРКЕ 

Давид Албахари 
Београд: Zepter Book World, 2011. 

 
+ 

 

    
40. НАЈБОЉЕ ОД ПАТРИКА БЕСОНА 

Патрик Бесон 
Београд: Zepter Book World, 2010. 

 
+ 
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41. НЕВИЂЕНО ДОБРО 

Ерик Неоф 
Београд: Zepter Book World, 2010. 

 
+ 

 

    
42. ТУЖНИ ТРОПИ 

Клод Леви Строс 
Београд: Zepter Book World, 2011. 

 
+ 

 

    
43. ДНЕВНИК: (1889-1949) 

Андре Жид 
Београд: АЕД студио, 2005. 

 
+ 

 

    
44. ПЕТРОГРАД 

Андреј Бели 
Београд: АЕД студио, 2006. 

 
+ 

 

    
45. ВАРВАРИН У АЗИЈИ 

Анри Мишо 
Београд: АЕД студио, 2006. 

 
+ 

 

    
46. УМЕШНОСТ ЖИВЉЕЊА 

Ћезаре Павезе 
Београд: АЕД студио, 2005. 

 
+ 

 

    
47. АРИСТОС 

Џон Фаулс 
Београд: АЕД студио, 2005. 

 
+ 

 

    
48. ПРОЛЕЋНИ СНЕГ 

Јукио Мишима 
Београд: АЕД студио, 2008. 

 
+ 

 

    
49. ХРАМ СВИТАЊА 

Јукио Мишима 
Београд: АЕД студио, 2008. 

 
+ 

 

    
50. ПОМАМНИ КОЊ 

Јукио Мишима 
Београд: АЕД студио, 2008. 

 
+ 

 

    
51. ПАД АНЂЕЛА 

Јукио Мишима 
Београд: АЕД студио, 2008. 

 
+ 
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52. ИСПОД ВУЛКАНА 

Малком Лаури 
Београд: АЕД студио, 2005. 

 
+ 

 

    
53. КРАЉЕВ ГОВОР: како је један човек 

спасао британску монархију 
Марк Лог 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР 2012. ГОДИНЕ 

 
 

  
1. 1Q84: роман 

Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика, 2011. 

 

   
2. ДВЕ ХИЉАДЕ ШЕСТСТО ШЕЗДЕСЕТ 

ШЕСТ (2666) 
Роберто Болањо 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
3. MEIN KAMPF 

Светислав Басара 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
4. НЕШТО ДОБРО 

Звева Казати Модињани 
Београд: Evro Giunti, 2010. 

 

   
5. ПЕЧАТ У ЦРВЕНОМ ВОСКУ 

Жаклина Киш Јоцић 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
6. ПОСЛЕДЊИ ДЕСПОТ: Српска деспотовина 

под Ђурђем Бранковићем 
Никола Моравчевић 
Београд: Архипелаг, 2011. 

 

   
7. ПРОХУЈАЛО СА ЖЕНОМ 

Ерленд Лу 
Београд: Геопоетика, 2011. 

 

   
8. РУСКА ЗИМА 

Дафни Калотај 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
9. СЕНКА ВЕТРА 

Карлос Руис Сафон 
Нови Сад: Чаробна књига, 2005. 

 

   
10. СИБИР 

Владимир Кецмановић 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 

 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
1. Čua Ejmi: BOJNI POKLIČ MAJKE TIGRA: kontroverze vaspitavanja / Novi 
Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=77:bojni-pokli%C4%8D-
majke-tigra&Itemid=125
 
KNJIGA KOJA JE OPALILA ŠAMAR POPUSTLJIVOM NAČINU VASPITANJA! 
 
Samo nekoliko meseci nakon američkog izdanja Psihopolis je objavio knjigu Ejmi Čua, profesorke 
prava sa Jejla kineskog porekla koja je šokirala Amerikance i izazvala nezapamćenu lavinu reakcija 
i komentara o vaspitanju dece i došla na naslovnu stranicu magazina TIMES. 
 
U vreme kada je dominantan model preterano popustljivo vaspitanje i ideologija srećnog deteta, 
„tigar vaspitanje” koje zastupa Čua šokantno je prihvaćeno. Upravo ovaj način vaspitanja krije 
odgovor na pitanje zašto su američka deca kineskog porekla uspešnija od dece iz drugih etničkih 
grupa. 
 
Dočekana na nož od strane komentatora i medija, ova knjiga je ubrzo postala jedna od pet 
najprodavanijih knjiga na Amazonu, što pokazuje da američki roditelji mnogo više žele da budu 
poput Ejmi Čua nego što žele da priznaju. 

Jovana Papan, Nova srpska politička misao
 
O knjizi: 
 
Pred čitaocima je ponosna ispovest veoma uspešne Amerikanke kineskog porekla o načinu 
vaspitavanja koje stvara uspešnu decu. Ejmi Čua je profesor prava na Jejlu i majka dvoje dece i sa 
neskrivenim ponosom predstavlja ono što je u skladu sa kineskom tradicijom nazvala tigar 
vaspitanje, koje se toliko razlikuje i po načinu i po rezultatu od dominirajućeg, preterano 
popustljivog vaspitanja kojem je sklona većina Amerikanaca da je knjiga izazvala veliko 
interesovanje i roditelja i stručnjaka. 
 
Čua dokazuje roditeljima da politički nekorektno, „loše” i „neprihvatljivo” tigar-vaspitanje dovodi 
do odličnih rezultata, jer tera roditelje da razmisle da lid a usrećuju svoje dete ili da mu pomognu da 
jednog dana osvoji svoju sreću. 
 
Kako autorka kaže u kratkom predgovoru : „Ovo je trebalo da bude priča o tome kako su kineski 
roditelji uspešniji u odgajanju dece od zapadnjačkih, ali se pretvorila u priču o žestokom sukobu 
dve različite kulture, prolaznosti slave i o tome kako me je obrukalo trinaestogodišnje dete”. 
 
Ova teorija vaspitanja izazvala je pravu paniku, jer osnovni mehanizam ove vaspitne tehnike jeste 
odlaganje zadovoljstva: deci se uskraćuju lako dostupne radosti zarad potencijalno većih nagrada u 
budućnosti! A činjenica da je knjiga ubrzo postala šampion čitanosti dokazuje da američki roditelji 
osećaju da nešto ozbiljno nije u redu sa načinom na koji vaspitavaju decu. 
 
Ispovest iz koje naši roditelji mogu mnogo toga da nauče. 
 
Knjiga sadrži pogovor dr Zorana Milivojevića: Racionalno vaspitanje – širok prostor između 
preterano popustljivog i preterano zahtevnog vaspitanja. 

http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?SID=INTERLIBER%5e45743970-2012-10-29-4-52&ISBN=9788686653499&ml=b
http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?SID=INTERLIBER%5e45743970-2012-10-29-4-52&ISBN=9788686653499&ml=b
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=77:bojni-pokli%C4%8D-majke-tigra&Itemid=125
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=77:bojni-pokli%C4%8D-majke-tigra&Itemid=125


 
Pojavljivanje ove knjige u Americi (Amy Chua: Battle Hymn of the Tiger Mother) početkom ove 
godine osiguralo je autorki naslovnu stranu i intervju u Njujork tajmsu, ali i drugim prestižnim 
časopisima. 
 
 
 
2. Smol Geri: INTERNET MOZAK: kako digitalna civilizacija oblikuje mozgove 
naše dece / Novi Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=78:internet-
mozak&Itemid=125
 
KAKO POSTAVITI „DIGITALNE GRANICE” DECI? 
 
KAKO REHABILITOVATI ONE KOJI SU VEĆ OTIŠLI PREDALEKO? 
 
• Šta odrasli čiji je mozak formiran u vreme kada nije postojalo digitalno okruženje treba da znaju o 
moćnom uticaju digitalnog sveta na mozgove naše dece? 
• Da bi se dečji mozak razvijao, mora biti stimulisan. Kako digitalno okruženje – kompjuterske 
igrice, internet, filmovi i muzika – utiču na formiranje neuroloških struktura u mozgovima naše 
dece? 
• Zašto je lako postati zavisan od igrica, društvenog umrežavanja, kockanja, onlajn pornografije, 
kupovanja…? 
 
Ova knjiga je putokaz za prevazilaženje digitalnog jaza između dece i roditelja.
 

doc. dr Vojislava Bugarski, klinički neuropsiholog 

O knjizi: 

Prosvetljujuća knjiga vodećeg svetskog naučnika o stvarima koje bi svaki roditelj trebalo da zna da 
bi izbegao negativne posledice po svoje dete. 

dr Zoran Milivojević, psihoterapeut 
 
Naši mozgovi upravo u ovom trenutku evoluiraju – brzinom kao nikad do sad! 
Aktuelni eksplozivni razvoj digitalne tehnologije ne samo što menja način na koji živimo i 
komuniciramo već brzo i značajno menja naše mozgove. Dnevno izlaganje visokoj tehnologiji 
– računarima, „pametnim” telefonima, video igrama, Guglu – stimuliše promenu moždanih 
ćelija tako što postepeno jačaju nove neuronske putanje u našim mozgovima, istovremeno 
slabeći stare. 
 
Šta se događa sa mladim umovima, sa mozgovima naše dece? Današnji mladi ljudi u tinejdžerskim i 
dvadesetim godinama, koji su nazvani digitalnim domorocima, nisu ni videli svet bez računara, 24-
časovnih vesti, interneta, mobilnih telefona – sa muzikom, kamerama, sms porukama… Upravo oni 
su skloni da budu najosetljiviji na digitalnu tehnologiju, jer su i najizloženiji njenom uticaju. Oni 
retko zalaze u biblioteke, ne listaju klasične enciklopedije – sve što ih zanima je na pretraživačima 
interneta. Neuronski sklop ovih digitalnih domorodaca drastično se razlikuje od sklopa digitalnih 
imigranata, tj.onih koji su u digitalno doba ušli kao odrasli ljudi što dovodi do duboko 
podeljenog jaza mozgova između starijih i mlađih umova – u jednoj generaciji. 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=78:internet-mozak&Itemid=125
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=78:internet-mozak&Itemid=125


 
Knjiga nas na zanimljiv, stručan ali i razumljiv način vodi kroz poglavlja o procesima i promenama 
u mozgu, tehnologiji koja razdvaja generacije, zavisnosti od tehnologije, haj-tek kulturi, evoluciji 
mozgova, tehnološkom priboru, pa sve do haj-tek rečnika i skraćenica sms poruka i emotikona. 
 
Zaključak je da se voz digitalne tehnologije zahuktava, i svi ćemo se na koncu ukrcati u njegove 
vagone. Premošćavanje jaza mozgova, uspešno komuniciranje i saradnja ljudi svih uzrasta treba da 
bude jedan od naših prioriteta. Tako ćemo ne samo prihvatiti svaki novi napredak i preživeti 
tehnološke promene modernog uma, nego ćemo zahvaljujući njima napredovati i postati bolji. 
 
 
 
3. Jalom Irvin D.: GLEDANJE U SUNCE: prevazilaženje užasa od smrti / Novi Sad: 
Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=80:gledanje-u-sunce-n-o-
v-a-k-nj-i-g-a&Itemid=125
 
 
KNJIGA O SPECIFIČNO LJUDSKOM DOŽIVLJAJU SUSRETA SA SMRĆU 
 
Iz predgovora prof. dr Ljubomira Erića, psihijatra i psihoterapeuta: 
• Ovu knjigu treba da pročitaju svi. 
• Oni koji se užasavaju smrti, jer će videti da to nije problem koji je nesavladiv. 
• Oni koji nemaju strah od smrti, jer mogu da saznaju i razumeju kako ga drugi doživljavaju. 
• Oni koji vole nekoga ko se užasava smrti, jer mogu naći način da ga umire. 
• Oni koji se bave psihoterapijom svih orijentacija, jer će naučiti kako treba pristupati užasnutima 
od 
  smrti. Ostalo neka otkrivaju sami. 
 
 
KAKO SE NOSITI SA STRAHOM, PANIKOM I UŽASOM OD SMRTI 
 
O knjizi: 
 
„Nije mi namera da ova knjiga bude turobna. Naprotiv, nadam se da ćemo razumevanjem, istinskim 
razumevanjem ljudskog stanja – naše konačnosti, našeg kratkog boravka na svetlosti – ne samo 
naučiti da uživamo u dragocenosti svakog trenutka i zadovoljstvu samog postojanja, već i povećati 
saosećajnost prema sebi i prema svim drugim ljudskim bićima”, piše u pogovoru Irvin Jalom, 85-
godišnji guru psihoterapije. 
Jalom ima i specifičan tehnički pristup psihoterapiji straha od smrti, toliko specifičan koliko je i on 
sam specifičan kao ljudsko biće. On vodi izvanredne dijaloge sa pacijentima, analizira njihove 
snove, psihološki interveniše uvek kada za to postoji razlog i vodi terapiju ka cilju da pacijent 
preuzme odgovornost za svoje postojanje, za svoj strah od smrti, i da ga trajno učini podnošljivim. 
Knjiga započinje La Rošfukoovom maksimom: Ni suncu ni smrti se ne može gledati pravo u lice 
(Ni soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face) koje odražava narodno verovanje da je opasno 
gledati bilo u sunce ili smrt. „Ne bih nikome preporučio da gleda u sunce, ali gledanje u smrt je 
sasvim druga stvar. Potpun i nepokolebljiv pogled u smrt je osnovna poruka ove knjige”, tvrdi Irvin 
Jalom. 
 
Savremena psihoterapija, toliko posvećena kritičkom samoispitivanju i istrajna u iskopavanju 
najdubljih slojeva misli, udaljila se od ispitivanja našeg straha od smrti, najvažnijeg i sveprisutnog 
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faktora koji je u osnovi velikog dela našeg emocionalnog života. I sam Jalom tvrdi da je to 
udaljavanje osetio i na sopstvenoj koži u razgovorima sa prijateljima i kolegama za vreme dok je 
pisao ovu knjigu. Čim bi čuli da piše o prevazilaženju straha od smrti – ubrzo bi svi u razgovoru 
prešli na drugu temu! 
 
Jalom smatra da se sa smrću trebamo suočiti kao i sa drugim strahovima. Treba da razmišljamo o 
svom konačnom kraju, da se upoznamo sa njim, da ga razložimo i analiziramo, da ga razumemo i 
da odbacimo užasavajuća detinja iskrivljena shvatanja o smrti. 
 
Gledanje smrti u lice, uz smernice, ne samo što savladava strah već život čini upečatljivijim, 
dragocenijim i vitalnijim. Stoga se Jalom koncentrisao na pitanja kako ublažiti strah od smrti i kako 
prepoznati i iskoristiti iskustva koja otvaraju oči. 
 
 
 
4. Adams Kenet M.: EMOCIONALNI INCEST: Kada dete postane najbolji 
prijatelj / Novi Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=87:emocionalni-
incest&Itemid=125  
 
KAKO SVE RODITELJSKA LJUBAV MOŽE DA BUDE SEBIČNA?
 
Šta je to emocionalni incest i kako sve roditeljska ljubav može da bude sebična? Naime, svaki put 
kada roditelj umesto da zadovolji potrebe deteta, traži da ono zadovolji njegove, zakoračio je u 
emocionalno zlostavljanje deteta. Ovo je knjiga o tome kako roditelj i dete ne treba da zamenjuju 
uloge. 
• Šta je to emocionalni incest? 
• Zašto roditelj i dete ne treba da budu najbolji prijatelji? 
• Kako roditelj, razočaran brakom, od deteta pravi partnera? 
• Kako da deca koja nisu smela da budu deca povrate svoje živote? 
• Kada odrastu u kakve veze ulaze i kako iz njih izlaze: mamin mali muškarac, mamin sin, mamin     
princ, mamin ispovednik, mamin terapeut...? 
• A kako to čine tatina ćerkica, tatina princeza, tatina ljubav...? 
 
 
SVA LICA EMOCIONALNE ZLOUPOTREBE DECE I NJIHOVE POSLEDICE
 
Kod nas je previše onih roditelja koji obasipajući decu svojom "ljubavlju" u stvari im zabranjuju da 
odrastu.

Maja Stoparić, psihoterapeut 

O knjizi:

Autor je ovu knjigu posvetio svima koji su preživeli incest i anonimnim programima širom sveta 
koji žrtvama incesta pružaju nadu i omogućuju oporavak od bola. Knjiga je nastala iz članka koji je 
Kenet M. Adams napisao još 1987. godine pod naslovom „Zavisnost od seksa i prikriveni incest: 
povezivanje porekla alkoholizma, zapostavljanja i zlostavljanja u porodici”. U to vreme je malo 
toga bilo napisano o temi prikrivenog incesta (covert incest); većina literature se odnosila 
na otvoreni incest (overt incest). Iako postoji sličnost, postoje i značajne razlike između ova dva 
incesta. 
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Mnogi koji su pretrpeli prikriveni incest teško ga mogu i potvrditi budući da nisu bili direktno 
zlostavljani i žrtve prikrivenog incesta i dalje pate u tišini. Većina njih, zapravo, nije ni svesna da je 
njihov odnos sa roditeljima bio incestuozan. Knjiga je napisana upravo sa namerom da ovim 
žrtvama pruži smernice pomoću kojih će moći da shvate šta im se dogodilo, na koji način to utiče 
na njihov život i kako da krenu putem oporavka. 

Prvenstveno je napisana za osobe koje su pretrpele prikriveni incest a koje je zlostavljao roditelj 
suprotnog pola. Primeri navedeni u knjizi sastavljeni su tako da ilustruju karakteristike osoba koje 
su pretrpele prikriveni incest i nijedan slučaj nije istinita životna priča. U prvim poglavljima autor 
koristi termin „žrtva” kojom označava osobu koja još uvek trpi uticaje prikrivenog incesta, a u 
poslednjem poglavlju govori o promeni i oporavku i ističe važnost transformacije od statusa žrtve 
do ponovnog preuzimanja kontrole nad svojim životom. 

 
 
 
5. Uvodić-Vranić Ljubica: AVANTURA LIČNE PROMENE: Priručnik za odrasle 
koji još žele da rastu / Novi Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta:  
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=82:avantura-
li%C4%8Dne-promene&Itemid=125
 
Knjiga koja nas vodi na uzbudljivo putovanje otkrivanja onih potencijala naše ličnosti kojih nismo 
bili ni svesni. 
 

dr Nataša Cvejić Starčević, psiholog i psihoterapeut 
 
Neprijatna osećanja nas uvek motivišu da nešto promenimo, bilo oko sebe bilo u sebi. Odličan 
vodič za putovanje kroz sebe. 

 
dr Zoran Milivojević, psihoterapeut 

 
Knjiga koja vas poziva na avanturu lične promene i nagovara da ne sabotirate vlastiti život zbog 
strahova, stida ili osećanja manje vrednosti. Odakle početi? Od prvog poglavlja … 
 
• Sreća kroz psihičko zdravlje ili detelina sa četiri lista 
• Ljubav jeste … 
• Druženje, usamljenost i neprihvaćenost 
• Kako i zašto govoriti istinu 
• Kako doskočiti zlostavljačima 
 
Razvoj ne prestaje odrastanjem. U psihološkom i duhovnom smislu rastemo i razvijamo se tokom 
čitavog života. Odlična knjiga za prevazilaženja zastoja u razvoju. 
 

dr Aleksandra Bubera, psihijatar i psihoterapeut 
 
 

O knjizi: 
 
Zašto se u poslu treba smejati, igrati, zabavljati i širiti pozitivne emocije, zašto je za vlastito 
zdravlje važno biti tolerantan, ali i zašto odustajemo, zašto kršimo obećanja i kako se možemo 
suprotstaviti zlostavljačima – sve su to pitanja na koja autorka odgovara u obliku praktičnih saveta i 
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uputa na temelju svog bogatog savetodavnog iskustva. Kao i u ostalim knjigama Ljubice Uvodić 
Vranić, sve su teme obrađene i raspravljene na radionicama uglednog Udruženja „Petkom u pet”, 
koju autorka vodi već 14 godina. 
 
Glavne komponente psihičkog zdravlja su negovanje samopouzdanja, emocionalno punjenje, 
granice u međuljudskim odnosima i aktivno življenje, koje autorka slikovito prikazuje u obliku 
deteline s četiri lista i poručuje: „Nagovaramo vas da budete kreativni, slobodni i da reskirate da 
pokažete svoju autentičnu pozitivnu emociju. Napravite emocionalnu investiciju radi svoje zabave, 
da sebi pokažete kako možete, da ste kreativni, ma da ne kažem – da ste živi!“ 
 
Knjiga govori o mnogim ljubavima, i prema deci, i prema roditeljima, i rodbini, i prema 
prijateljima, i prema partneru. 
 
Čuvaj sebe, voli sebe, da budeš jak oslonac svojim dragima. Čuvaj granice, jer je to sastavni deo 
voljenja sebe. Ako ne voliš sebe, onda lako postaneš nečija žrtva. Ako se previše voliš, može ti se 
dogoditi da u toj slepoj ljubavi izgubiš druge ljude iz vida i na kraju ostaneš sam. 
 
Ukratko, ne budi žrtva ni napadač nego saradnik. Ne voli samo druge. Ne voli samo sebe. Nađi 
pravu meru davanja i primanja – poruke su koje autorka upućuje čitaocima ove knjige. 
 
 
 
6. Hejli Džej: STRATEGIJE  PSIHOTERAPIJE / Novi Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=81:strategije-
psihoterapije&Itemid=125
 
Knjiga tvorca strateške psihoterapije i jednog od najzaslužnijih za nastanak pokreta sistemske 
porodične terapije. Znanja iz ove knjige su potrebna svakom studentu psihoterapije bez obzira na 
izabrani modalitet  jer značajno povećavaju efikasnost. 

 
Iz predgovora „Džej Hejli – pionir savremene psihoterapije”, 

dr Zoran Milivojević, psihoterapeut i predsednik Saveza društava psihoterapeuta Srbije 
 
 
SIMPTOMI IMAJU KOMUNIKACIJSKU FUNKCIJU 
 
• Kako klijent i terapeut manevrišu jedan drugim? 
• Šta je terapijski paradoks? 
• U čemu se sastoji direktivna terapija usmerena na problem? 
• Koje su komunikacijske strategije psihoanalize? 
• Kako uticati na osobu koja ima šizofreniju? 
• Komunikacija i odnosi u partnerskoj terapiji. 
• Kako razrešavati porodične konflikte? 
 
 
TERAPIJA KAO KOMUNIKACIJA, KONTEKST I PROCES 
 
O knjizi: 
 
Radovi Džeja Hejlija su toliko ispred svog vremena da je od izuzetnog značaja srpsko izdanje ove 
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knjige, jer će na taj način generacije koje dolaze moći da se upoznaju sa velikim znanjem koje 
polako, zajedno sa svojom generacijom i knjigama koje je teško naći, tone u zaborav. 
 
Ovo je knjiga o strategijama psihoterapeuta i pacijenata koji manevrišu jedni drugima u procesu 
lečenja. U okviru interpersonalne teorije opisano je kako terapeut navodi pacijenta da se promeni i 
zašto se pacijent menja. Opisane su razne psihoterapijske metode uz opšti argument da uzrok 
terapijske promene leži u terapijskim paradoksima koji su zajednički  tim metodama. Tako 
raznovrsni vidovi terapije – kao što su psihoanaliza, direktivna terapija i porodična terapija – 
izgledaju drugačije kada ih posmatramo kroz okvire individualne psihologije; ali ako ispitujemo 
posebne vrste odnosa koji se uspostavljaju između pacijenta i terapeuta, može se pokazati da su te 
metode formalno slične. 
 
Knjiga je u oblast psihoterapije uvela komunikacijsku tačku gledišta, jer je veliki deo ove knjige  
napisan dok je autor bio član istraživačkog projekta u kome je izučavana priroda komunikacije koji 
je Gregori Bejtson započeo 1952. i završio 1962. godine. 
 
Jedna od vidnih promena koje su nastale nakon što je ova knjiga napisana jeste promena u terapiji 
šizofrenije, a druga promena je da veliki procenat klijenata sada dolazi na terapiju pod prinudom – 
zato što sud kaže da klijent može da bira ili terapiju ili zatvor – naročito kod fizičkog ili seksualnog 
zlostavljanja i zloupotrebe droga. 
 
„Prijatno je kada neko pregleda knjigu koju je napisao pre mnogo godina (1963) i zaključi da je 
zadovoljan njome. To znači ili da je njegov um pomućen ili da je ta knjiga dobra. Ja sam radije 
poverovao u ovo drugo i nisam menjao tekst”, piše Hejli u predgovoru drugom izdanju ove knjige. 
 
 
 
7. Forvard Suzan: EMOCIONALNA UCENA – kako nas drugi manipulišu / Novi 
Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=85:emocionalna-
ucena&Itemid=125  
 
Zašto zbog nekih ljudi mislimo: „Evo, opet sam izgubio. Uvek se predam. Nisam rekao ono što 
zaista osećam. Kako to da se nikad ne zauzmem za sebe?”  I tada znamo da su nas opet nadmudrili. 
Opet smo odustali da bismo zadovoljili nekog drugog,  opet smo postali žrtva i veštih manipulatora 
i emocionalnih ucenjivača koji mogu biti naši partneri, deca, saradnici… 
 
Potrebna je istinska  hrabrost da se neko suoči sa emocionalnom ucenom. Ova knjiga će vam dati 
moć da to uradite. 
 
Izuzetan vodič za napuštanje igara emocionalnog ucenjivanja i za jačanje asertivnog ponašanja. 
 

Danijela Živančević, psihoterapeut i trener asertivnosti 
 
  
KAKO LJUDI SA KOJIMA SMO U ODNOSU  KORISTE EMOCIONALNU UCENU DA 
DOBIJU ŠTA ŽELE 
 
• Kako prepoznati emocionalno ucenjivanje? 
• Zašto nas partneri, deca i saradnici emocionalno ucenjuju? 
• Kako emocionalno ucenjivanje ubija bliskost između ljudi? 
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• Kako omogućujemo da nas drugi emocionalno ucenjuju? 
• Kako da se odbranimo od emocionalnog ucenjivanja menjajući sebe? 
• Koje su četiri strategije izlaženja na kraj sa ucenjivačkom transakcijom? 
 
  
KNJIGA KOJA ĆE VAM POMOĆI DA POSTANETE ASERTIVNI U ODNOSIMA
  
 Odlično su predstavljene transakcije i igre emocionalnog iznuđivanja. Dat je jasan plan kako izaći 
iz igara moći a da niko ne bude gubitnik. 
 

dr Zoran Milivojević, psihoterapeut, transakcioni analitičar
 
 
O knjizi: 
 
Šta je emocionalna ucena?
 
Emocionalna ucena je snažan oblik manipulacije u okviru koje nam bliski ljudi prete, direktno ili 
indirektno, da će nas kazniti ako ne uradimo ono što oni žele. U suštini bilo koje ucene nalazi se 
osnovna pretnja: Ako se ne budeš ponašao kako ja hoću, bićeš kažnjen. Za razliku od ostalih ucena, 
emocionalna pogađa direktno u srce, jer emocionalni ucenjivači znaju koliko mi cenimo naš odnos s 
njima, upoznati su sa našim slabostima, znaju naše najveće tajne i bez obzira na sve to koristiće ta 
saznanja kao pretnju ako se ne povinujemo. Ako poverujete ucenjivaču možete upasti u šemu po 
kojoj će on kontrolisati vaše ponašanje i odluke. 
 
Izgubljeni u magli
 
Kako je moguće da se toliki pametni i sposobni ljudi nađu postanu žrtve emocionalnih ucenjivača i 
ne prepoznaju ovu očiglednu šemu? Autorke koriste termin magla kao metaforu naše zbunjenosti, 
jer  ucenjivači organizuju svoju manipulaciju tako vešto da mi bukvalno ne vidimo šta nam se 
događa. 
 
• Da li ste meta emocionalnih ucenjivača? 
• Da li ljudi koji su vam važni u životu: 

– Prete da će vam zagorčati život ako ne postupate po njihovom? 
– Uvek žele više, bez obzira koliko vi dajete? 
– Nagoveštavaju da će povrediti sebe ili postati depresivni ako ne bude kako oni žele? 
– Podrazumevaju da ćete popustiti? 
– Redovno ignorišu ili omalovažavaju vaša osećanja i želje? 

• Ako ste odgovorili potvrdno samo na jedno od ovih pitanja, vas emocionalno ucenjuju. Ali, 
autorke u knjizi tvrde da se odmah može promeniti mnogo toga što će poboljšati vašu situaciju. 
 
Za ucenu treba dvoje
 
Prva polovina knjige pokazuje primere kako emocionalna ucena funkcioniše i zašto su joj neki 
posebno podložni. Ali, treba zapamtiti da bez naše pomoći ucena ne može da zaživi.  Zapamtite – za 
ucenu treba dvoje – to jeste  transakcija, a naš sledeći korak biće da vidimo kako mi kao meta ucene 
doprinosimo tom odnosu. 
  
 
 
 



8. Švarc Bari: PARADOKS IZBORA: preživeti izobilje / Novi Sad: Psihopolis institut, 
2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=86:paradoks-
izbora&Itemid=125  
 
Da li povećane mogućnosti izbora zaista čine ljude srećnijim? 
 
Jer, svakodnevno se suočavamo sa izborima  u skoro svim oblastima života: obrazovanju, karijeri, 
prijateljstvu, seksu, vezama, roditeljstvu, religiji. I  nije sporno da izbor unapređuje kvalitet naših 
života i da je od suštinskog značaja za našu autonomiju, a sa druge strane, činjenica da je neki izbor 
dobar ne mora neophodno da znači da je više izbora – bolje. 
 
 
Knjiga vrlo uverljivo dokazuje da se mnogi među nama suviše trude da naprave najbolji izbor, kao i 
da bi se većina nas bolje osećala uz manje izbora! 
 
KAKO PREVIŠE MOGUĆNOSTI OTEŽAVA DOBAR IZBOR 
 
• Koliko puta ste se pokajali zbog izbora koji ste napravili? 
• Da li nas obilje tiraniše? 
• Da li ste i vi maksimizator – uvek birate najbolje? 
• Koliko se kajemo zbog propuštenih prilika i loših izbora? 
• Na koje sve načine obilje uništava sreću? 
• Potreba za novom veštinom biranja i odlučivanja 
• Kako se pre, tokom i posle biranja dobro osećati? 
 
 
NOVE STRATEGIJE BIRANJA U SVETU OBILJA 
  
O knjizi: 
 
Revolucionarna knjiga sa divnim argumentima kako nas preširoka mogućnost izbora čini 
bespomoćnima. Obavezno pročitajte.
 
U prvom delu autor razmatra činjenicu  kako se poslednjih godina širi spektar mogućnosti s kojima 
se ljudi svakog dana suočavaju. 
 
U drugom delu razmatra načine na koje biramo i pokazuje kako je teško i zahtevno napraviti mudar 
izbor i kako je dobar izbor posebno težak onima koji su rešeni da prave isključivo najbolji izbor, 
pojedincima koje on naziva „maksimizatori”. 
 
Treći deo govori o tome kako i zašto izbor može da uzrokuje patnju i postavlja pitanje da li 
povećane mogućnosti izbora zaista čine ljude srećnijim i zaključuje da to nije čest slučaj. Jer, 
uvećani izbor može, zapravo, doprineti  novoj epidemiji kliničke depresije, koji je zahvatio veliki 
deo zapadnog sveta. 
 
Četvrti deo nudi  niz preporuka za korišćenje onoga što je pozitivno i izbegavanje onoga što je 
negativno u modernoj slobodi izbora. 
 
Knjiga nudi širok spektar rezultata istraživanja psihologa, ekonomista, istraživača tržišta i naučnika 
koji se bave odlučivanjem o svemu što je u vezi sa izborom i donošenjem odluka. 
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9. Triz Endru: DEKODIRANJE LJUBAVI: otkrića nauke o privlačnosti / Novi Sad: 
Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta:
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=90:dekodiranje-
ljubavi&Itemid=125
 
Šta je sve Endru Triz – čovek koji je proučio više psiholoških istraživanja o privlačnosti, ljubavi i 
seksualnosti nego što bi jedan čovek trebalo da pročita – saznao o stvarima koje su važne u 
svakodnevnom životu? 
 
Šta nam o privlačnosti otkrivaju savremena psihološka istraživanja? 
 
Kako nam u stvarnom životu mogu pomoći naučna saznanja o: 
osmehu – monogamiji – veličini penisa – seksualnom osvajanju – velikim testisima – odnosu 
struka i kukova – kontaktu očima – udvaranju  preko interneta – nesvesnom – romantičnom – 
želji – masturbaciji... 
Zašto biramo određenu osobu a ne neku drugu? 
Zašto dvoje ljudi prestanu da se vole? 
Ili ostanu u srećnom braku? 
 
Sjajno štivo, more izuzetnih informacija predstavljenih na duhovit način, o tako važnim i ozbiljnim 
stvarima koje nas često muče.
 

dr Zoran Milivojević, psihoterapeut 
O knjizi: 
 
Jednostavna pretpostavka od koje polazi knjiga Dekodiranje ljubavi jeste da je, uprkos uvreženoj 
predrasudi, naša aktuelna predstava o traženju ljubavi sasvim pogrešna, a nauka nam može pružiti 
mnogo značajnih uvida i pomoći nam da razumemo svoju potragu za ljubavnom vezom. Knjiga se 
bavi nečim za šta svi mislimo da dobro znamo – pitanjem kako pronaći ljubav, i otkriće nam da su 
mnoge naše pretpostavke pogrešne. 
 
Istraživači su u poslednjih nekoliko godina obelodanili mnogo iznenađujućih otkrića. Na primer, da 
li ste znali da u kafićima obično žene prave prvi korak? Da li ste znali da su mušakrcima privlačnije 
žene koje ovuliraju? Da prestrašivanje može izazvati jednaku privlačnost kao i zavođenje? Da žene 
koje stavljaju parfeme sa cvetnim i začinskim notama deluju pet kilograma lakše od svoje stvarne 
težine? Autor kaže da on svakako nije imao pojma o svemu tome sve dok nije započeo svoje 
istraživanje. 
 
Priznaje da  korišćenje nauke u potrazi za  ljubavlju zvuči šašavo, ali je ova knjiga proizvod 
njegovog nastojanja da nauci vrati njeno mesto u ljubavi. Neki uvidi u stvarnost ljubavnih veza 
naročito su neprijatni, pogotovo za one koji se drže predstave o besprekornoj prirodi ljudskog roda, 
a autor je sebi dao u zadatak da nam ne priča laskave istine o svima nama, već da pokuša da nam što 
preciznije pokaže ko smo i zašto radimo ono što radimo. 
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10. Haris Tomas: JA SAM OK, TI SI OK: Transakciona analiza Ja – Ti odnosa / 
Novi Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta:  
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=93:ja-sam-ok-ti-si-
ok&Itemid=125  
 
Knjiga univerzalne vrednosti, evergrin psihološka literatura, korisna i svakome razumljiva. 
 
Ideja da svaki čovek treba da poštuje sebe i druge, kao i razumljiv način izlaganja, čine da ova 
knjiga ima trajnu vrednost i da je  planetarni hit i evergrin već više od četrdeset godina. Prevedena 
je na preko trideset jezika i objavljena u desetinama miliona primeraka. Od prvog srpskog izdanja 
1989. godine, čitaoci je stalno traže. 
 
Ja sam OK, ti si OK je na istaknutom mestu na spisku 50 ključnih psiholoških knjiga svih vremena 
(Tom Butler Bowdon, 50 Psychology Classics) 
 
• Zašto ljudi stiču uverenje da nisu OK? 
• Kako se nečiji osećaj da nije OK izražava u komunikaciji? 
• Kako možemo razumeti sebe i druge kao skup Odraslog, Deteta i Roditelja? 
• Zašto je transakciona analiza moćno sredstvo psihološke promene? 
• Kako nam znanje o Odraslom, Detetu i Roditelju pomaže da rešimo probleme? 
 
 
O knjizi: 
  
Ova knjiga je rezultat traganja za činjenicama kako bi se odgovorilo ljudima na njihova pitanja o 
tome kako funkcioniše svest, zašto činimo to što činimo i kako možemo prestati to da činimo ako 
želimo. Odgovor koji leži u tome šta ja osećam, jedan je od najznačajnijih prodora u psihijatriji 
tokom mnogo godina. On se zove transakciona analiza. 
 
Ona je dala nadu ljudima obeshrabrenim  neodređenim smislom mnogih tradicionalnih oblika 
psihoterapije, dala je nov odgovor  ljudima koji radije žele da se promene nego da se prilagode. 
Bliska je stvarnosti po tome što suočava pacijenta sa činjenicom da je odgovoran za ono što se 
dešava u budućnosti bez obzira na ono što se desilo u prošlosti. Ona omogućuje ljudima da se 
promene, da učvrste samokontrolu i raspolaganje samim sobom i otkriju realnost slobode izbora. 
 
Na živopisnim primerima iz svakodnevnog života, Haris objašnjava da četiri osnovna životna stava 
određuju ponašanje svakog čoveka. To su: JA NISAM OK – TI SI OK (strahom ispunjena zavisnost 
nezrelog čoveka), JA NISAM OK – TI NISI OK (životni stav očajanja i rezignacije),  JA SAM OK 
– TI NISI OK (kriminalni životni stav) i JA SAM OK – TI SI OK (reakcija „odraslog” Odraslog  
koji sa sobom samim i drugima živi u miru). 
 
Ovaj svoj sistem Haris primenjuje na probleme u braku i vaspitanju dece, na psihičke i duševne 
smetnje, agresiju i nasilje, sukobe generacija, predrasude prema manjinama, teškoćama u pubertetu, 
međunarodne sporove... 
 
Rekli su o knjizi: 
 
Izvanredna knjiga o tome kako nam pojmovi Roditelj, Odrasli, Dete i OK pozicije pomažu da 
shvatimo sebe, druge i svet. 

 
dr Nataša Cvejić Starčević, transakcioni analitičar, TA Centar 
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11. Tarvis Kerol: UVEK U PRAVU: Svi greše, ali ne i ja / Novi Sad: Psihopolis institut, 
2010. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=73:uvek-u-
pravu&Itemid=125  
 
KAKO LJUDI LAŽU SAMI SEBE 
 
Šta više ubija ljubav: greška ili njeno nepriznavanje? 
Kako ljudi opravdavaju svoje greške sebi i drugima? 
Zašto ljudi odbijaju da uvide i priznaju svoje greške? 
Kako nastaju lažna sećanja i kakve probleme to stvara? 
Da li su terapeuti uvek u pravu? 
Kako pravni sistem odbija da prizna svoje greške? 
Šta o nepriznavanju grešaka učimo od političara? 
Koliko opravdavanje grešaka košta čovečanstvo? 
Veličina uviđanja i priznavanja greške 
 
NEMA VEĆE GREŠKE OD OPRAVDAVANJA GREŠKE 
 
Uvek je greška neki pogrešni postupak. Kada ljudi shvate razliku između sebe i svojih postupaka, 
prestanu da se sa njima poistovećuju i da se očajnički brane. Tada shvate da dobra i pametna 
osoba može da učini nešto loše i glupo. Ta razlika je osnova svakog, ne samo mentalnog zdravlja. 
 

dr Zoran Milivojević, psihoterapeut 
 
O knjizi: 
  
Niko od nas ne može da živi a da ne pravi greške. Ali svi imamo sposobnost da kažemo: „Ovo ne 
ide kako treba. Ovo nema smisla”. Ljudski je grešiti, ali ljudi biraju da li će to priznati ili prikriti. 
Upravo u tom izboru leži ključ prvih koraka koje ćete načiniti čitajući ovu knjigu – u zanimljivim 
poglavljima ilustrovanim primerima iz prakse autori objašnjavaju komplikovani psihološki 
mehanizam iz kojeg nastaje samoopravdavanje kao moćna psihološka pojava, i uče vas kako da ga 
savladate upravo kroz razumevanje kako on funkcioniše. 
  
Kao pogrešiva ljudska bića, svi smo skloni da se opravdavamo i izbegavamo da prihvatimo 
odgovornost za svaki postupak koji se ispostavi kao štetan, nemoralan ili glup. Bez obzira jesu li 
posledice naših postupaka beznačajne ili tragične, većini je teško, ako ne i nemoguće da izgovori: 
„Nisam bio u pravu. Napravio sam veliku grešku”. I što su veći interesi, bilo emocionalni, novčani 
ili moralni, teže je priznati grešku. 
 
Samoopravdavanje nije isto što i laganje ili traženje izgovora i mnogo je razloga zbog kojih ljudi 
pribegavaju lažima i izmišljanju neistinitih priča. Samoopravdavanje ima svoje dobre i loše strane. 
Omogućava nam da mirno spavamo. Bez njega bismo stalno trpeli užasne udarce stida. Međutim, 
ono nas poput živog peska uvlači u još veću nevolju – iskrivljuje našu sliku stvarnosti, sputava našu 
sposobnost čak i da sagledamo sopstvene greške, a kamoli da ih ispravimo... 
 
Pohvale za knjigu: 
 
„Ljudski je grešiti, a racionalizovati još je ljudskije. Zahvaljujući ovoj sjajnoj knjizi, konačno 
vidimo kako i zašto čak i ljudi koji imaju najbolje namere mogu da opravdavaju užasne postupke. 
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Uvek u pravu nas neće pretvoriti u anđelčiće, ali za sada nema boljeg – ili čitljivijeg – vodiča za 
razumevanje najđavolskijih trikova našeg uma.” 
  

Dejvid Kalahan, autor knjige The Cheating Culture 
 
„Ova knjiga je divna i zabavna. Ipak, ona je najvećim delom jednostavno prokleto pametna. 
Naoružani obiljem naučnih podataka i anegdota iz stvarnog sveta, autori objašnjavaju zašto su 
političari, stručnjaci, lekari, pravnici, psihoterapeuti – pa isto tako, o da, i svi mi ostali – skloni da 
veruju kako su u pravu čak i kada greše... i zašto održavamo tu opasnu zabludu uprkos upadljivim 
činjenicama koje govore suprotno. Svaka stranica blista pronicljivošću i odličnim zapažanjima. 
Ljudi odista greše – ali u ovoj knjizi nema greške!”  
 

Danijel Gilbert, autor knjige Stumbling on Happiness 
 
„Ova knjiga koja otvara oči mora se pročitati, ne samo zbog toga što svi grešimo – naravno da ne! 
– već zbog toga što smo svi nekada bili žrtve tuđih grešaka. Zašto se ti ljudi toliko loše ponašaju? 
Objašnjenje Tavrisove i Aronsona je prosvetljujuće, zabavno, zasnovano na čistoj nauci i veoma 
značajno za naš javni i privatni život.”  
 

Džudit Rič Haris, autorka knjiga The Nurture Assumption i No Two Alike 
 
 
 
12. Urednik: Erić Ljubomir: PSIHOTERAPIJA / Novi Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=75:nova-knjiga-
psihoterapija&Itemid=125
 
Novo, dopunjeno i prošireno izdanje knjige koja je svojim kvalitetom odavno postala referentni 
udžbenik za psihoterapiju. Urednik je prof. dr Ljubomir Erić i slobodno možemo reći da je ova 
knjiga sastavni deo lične biblioteke svakog psihoterapeuta, kandidata i studenta. 
 
Dvadesetak vrhunskih psihoterapeuta, supervizora i učitelja psihoterapije predstavljaju 
psihoterapijske modalitete koji se najčešće koriste kod nas i u svetu. 
 
O knjizi: 
 
Kapitalna i jedina sveobuhvatna knjiga iz oblasti psihoterapije kod nas namenjena je upoznavanju 
suštine psihoterapije, njenih brojnih modaliteta i dopunjena pregledom načina kako se psihoterapija 
uči i kako se postaje psihoterapeut. 
 
Knjiga je namenjena stručnjacima koji već imaju iskustva u primeni psihoterapije, ali i studentima 
psihologije i medicine, mladim psihijatrima i psiholozima, socijalnim radnicima i medicinskim 
saradnicima drugih profila, kao i sadašnjim i budućim klijentima. 
 
Dvadesetak kvalifikovanih i iskusnih psihoterapeuta različitih orijentacija i pravaca detaljno su 
predstavili terapijske modalitete koji se najčešće koriste kod nas i u svetu. 
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13. Vili Jirig: EKOLOŠKA PSIHOLOGIJA LJUBAVI - Razvijati se udvoje / Novi 
Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=74:ekolo%C5%A1ka-
psihologija-ljubavi&Itemid=125  
 
Važna knjiga za razumevanje ljubavi, partnerskih odnosa i partnerske terapije poznatog švajcarskog 
psihoterapeuta Jirga Vilija. Osnovna ideja ovog autora je da se dvoje u ljubavnoj vezi razvijaju 
utičući jedno na drugo kroz proces koevolucije. 
 
 
NEKE OD TEMA KOJE SE TIČU LIČNOG RAZVOJA U LJUBAVNOJ VEZI 
 
• Kako da jedno drugo podstičemo na lični razvoj? 
• Da li lične potencijale bolje ostvarujemo u vezama? 
• Ekologija veze – kako partner i okruženje utiču na lični razvoj? 
• Seksualnost pripadanja ili seksualnost strasti? 
• Kako partneri održavaju početne iluzije – koluzivna igra? 
 
O knjizi: 
 
Ekološka psihologija ljubavi – Razvijati se udvoje autora dr Jirga Vilija, švajcarskog psihijatra i 
psihoterapeuta, prva je knjiga ovog pionira u proučavanju partnerskih veza i osnivača ekološke 
partnerske terapije, koja se pojavila pred domaćim čitaocima. 
 
U knjizi se ljubav ne izjednačava sa srećom, već pre sa ispunjenjem i samoostvarivanjem. Pritom, 
čovek ne može da ne pati i da ne bude sam. Lično sazrevanje i razvoj u životu odraslih se ni u kojoj 
drugoj vezi ne postižu tako kao putem ljubavne veze, ali ne postoji nijedna veza koja može tako da 
ugrozi lično blagostanje i psihičko i fizičko zdravlje kao ljubavna veza koja je postala destruktivna. 
Prekidom jedne ljubavne veze često se ne iskoristi jedna važna šansa a to je da se i ne pokuša sa 
razjašnjavanjem razloga za neuspeh i da se nauči nešto više za novu vezu. Razračunavanje sa 
neuspelom vezom jednog para može da predstavlja veliki dobitak za lični razvoj partnera. 
 
 
Knjiga se sastoji iz tri dela. 
 
1.  Na čemu se bazira jedna ljubavna veza? 
 
Autor se prvo bavi uslovima i preduslovima za ljubavnu vezu. Postavljaju se razna pitanja: zašto su 
ljudima uopšte potrebne ljubavne veze? Zašto se ljudi ne razvijaju i ostvaruju bolje u svojoj 
nezavisnosti? Šta je ostalo od radikalnih i revolucionarnih zahteva iz 1968. godine, šta se potvrdilo 
a šta je moralo da se koriguje? Mogu li raznolika seksualna nastojanja da ožive dugotrajnu ljubavnu 
vezu? Da li ljubav može da bude produbljena u religioznom smislu? Da li hrišćanski ritual svadbe 
danas ima nekog smisla? 
 
2.  Ljubavna veza kao proces 
 
Ovaj deo knjige prikazuje kako se u jednoj ljubavnoj vezi postiže samoostvarivanje putem ličnih 
potencijala. Ljubavna veza se opisuje kao proces prolaženja kroz faze koje se nadovezuju jedna na 
drugu, a svaka postavlja određene izazove u ostvarivanju veze, a samim tim i ličnog razvoja. 
Postavljaju se pitanja da li su partnerova prebacivanja samo projekcija njegovih kompleksa ili mi u 
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tome čujemo glas sopstvene podsvesti? Zašto partnerima tako teško pada da prihvate jedno drugo? 
Kako dolazi do krize i kako do promena u vezi? 
 
3.         Perspektiva terapije parova u ekološkim vezama 
 
Pod ekološkim aspektom partnerske veze Vili podrazumeva da partneri u životnoj zajednici stvaraju 
jedan unutrašnji i spoljni svet koji je od centralnog značaja za identitet, ispunjenje smisla i 
stabilnosti u jednoj partnerskoj vezi. U ovom delu knjige autor se obraća pre svega 
psihoterapeutima, ali i drugim čitaocima jer upotrebljava opšterazumljive izraze. Istorijat veze 
počev od izbora partnera pa do aktuelnog konflikta je osnov za razumevanje slučaja u terapiji 
parova. U ovom poglavlju je reč o tome koji elementi drugih terapijskih oblika mogu biti integrisani 
u ovaj koncept, šta se sve može postići terapijom parova, koliko često terapija uslovljava 
razdvajanje i u kojoj meri se može ustanoviti njeno dejstvo na pospešivanje ličnog razvoja? 
 

 


	Смештај у библиотекама
	СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА
	Смештај у библиотекама
	                                        
	                                              СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ
	Смештај у библиотекама
	                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
	Смештај у библиотекама

