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Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора 
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Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области пољопривреде, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне 
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робом, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2013 
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63/2013 
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пољопривредног биља, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2013 
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Одлука Уставног суда Србије којом се утврђује да одредбе члана 128. став 1. у 
делу који гласи: „у складу са законом којим се утврђује кривични поступак,” 
као и у делу који гласи: „ , у складу са законима којима се уређује рад служби 
безбедности Републике Србије и рад органа унутрашњих послова”, члана 128. 
став 5. у делу који гласи: „на захтев надлежног државног органа, у складу са 
ставом 1. овог члана” и члана 129. став 4. Закона о електронским 
комуникацијама, Службени гласник Републике Србије бр. 44/10, нису у 
сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије, 
Службени гласник Републике Србије бр. 62/2013 
 
Одлука о допунама Одлуке о обављању послова с финансијским дериватима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 62/2013 
 
Одлука о поступању с новцем за који се сумња да је фалсификован, Службени 
гласник Републике Србије бр. 62/2013 
 
Одлука о медаљама и жетонима сличним кованицама евра, Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2013 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о достављању Народној банци Србије 
података о преконоћним позајмицама на међубанкарском новчаном тржишту, 
Службени гласник Републике Србије бр. 62/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за утврђивање предлога мера 
ради несметаног финансирања изградње и реконструкције, одржавања и 
заштите јавних путева, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2013 
 
Одлука Уставног суда Србије којом се утврђује да одредба члана 21. Одлуке о 
мерилима за утвђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, Службени 
лист града Београда, бр. 60/09, у време важења, није била у сагласности са 
Уставом и да одредбе чл. 20, 20а, 22, 25. и 26. Одлуке о мерилима за 



утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, Службени лист 
града Београда, бр. 60/09, нису у сагласности са Уставом, Службени гласник 
Републике Србије бр. 64/2013 
 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 
Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике 
Србије за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно 
партнерство, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2013 
 
Одлука о измени и допунама Одлуке о управљању токовима готовине, 
Службени гласник Републике Србије бр. 64/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање 
активности у отклањању последица насталих активирањем клизишта и од 
поплава на територији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 64/2013 
 
Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе 
које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа 
непокретности и покретних ствари остварује нерезидентни обвезник, Службени 
гласник Републике Србије бр. 56/2013 
 
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. 56/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и 
поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које 
произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним 
представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте 
који се продају на основу међународног уговора, Службени гласник Републике 
Србије бр. 56/2013 
 
Правилник о допунама Правилника о одређивању царинских органа за 
царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, 
Службени гласник Републике Србије бр. 56/2013 
 
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. 56/2013 
 



Правилник о условима за испитивање сорти пољопривредног биља, Службени 
гласник Републике Србије бр. 56/2013 
 
Правилник о начину вођења и садржини Регистра јавних уговора, Службени 
гласник Републике Србије бр. 57/2013 
 
Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве 
дојиље, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2013 
 
Правилник о методама испитивања сорте конопље (Cannabis sativa L.) ради 
признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 57/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима у погледу техничко-
технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за 
обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења 
евиденције издатих и одузетих лиценци, Службени гласник Републике Србије 
бр. 57/2013 
 
Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за 
унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку 
подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља, 
Службени гласник Републике Србије бр. 59/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о обрасцима пореских пријава за 
утврђивање пореза на имовину, Службени гласник Републике Србије бр. 
59/2013 
 
Правилник о ближим условима за издавање енергетске дозволе, садржини 
захтева и начину издавања енергетске дозволе, као и о условима за давање 
сагласности за енергетске објекте за које се не издаје енергетска дозвола, 
Службени гласник Републике Србије бр. 60/2013 
 
Правилник о ванредном превозу, Службени гласник Републике Србије бр. 
60/2013 
 
Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници 
пчела, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2013 
 
Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата 
руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима, 
Службени гласник Републике Србије бр. 61/2013 
 
Правилник о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на 
добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и 



отпада остварују резидентна и неризидентна правна лица, Службени гласник 
Републике Србије бр. 61/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем, Службени гласник Републике 
Србије бр. 61/2013 
 
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. 61/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске 
пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално 
осигурање по одбитку, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања, плаћања 
и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о 
обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку, Службени гласник Републике 
Србије бр. 61/2013 
 
Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од 
драгоцених метала, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2013 
 
Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за 
производњу конзумне рибе, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2013 
 
Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на 
регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним 
складиштима, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2013 
 
Правилник о методама испитивања сорти вишегодишњих крмних легуминоза, 
ради признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2013 
 
Правилник о методама испитивања сорте јечма (Hordeum vulgare L.), ради 
признавања сорте, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2013 
 
Правилник о измени Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2013 
 
Правилник о утврђивању стандардних модела уговора и предуговора о откупу 
укупног износа произведене електричне енергије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 62/2013 
 



Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну 
производњу, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2013 
 
Правилник о начину успостављања и организације система брзог обавештавања 
и узбуњивања за безбедност хране и хране за животиње, Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2013 
 
Правилник о мерилима, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима 
за течни нафтни гас, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла, Службени гласник Републике 
Србије бр. 63/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена материјала 
за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, 
Службени гласник Републике Србије бр. 63/2013 
 
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. 64/2013 
 
Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача 
трамваја, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2013 
 
Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача 
туристичког воза, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2013 
 
Решење о коришћењу средстава за накнаду штета услед елементарних 
непогода, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2013 
 
Решење о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче 
природним гасом, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2013 
 
Исправка Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 
Службени гласник Републике Србије бр. 63/2013 
 
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Службени 
гласник Републике Србије бр. 63/2013 
 



Упутство о попуњавању образаца за извештавање о кредитним пословима са 
иностранством, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2013 
 
Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и 
начину обављања платног промета са иностранством, Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2013 
 
Упутство о изменама Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви 
банака код Народне банке Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 
65/2013 
 
Тарифа о изменама и допунама Тарифе о награди и надокнади трошкова 
заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку, Службени 
гласник Републике Србије бр. 59/2013 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 66/2013 
 
Списак  стандарда из области опреме и заштитних система намењених за 
употребу у потенцијално експлозивним атмосферама,  Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 
26/2013 
 
Покрајинска скупштинска одлука о покретању и начину спровођења поступка 
задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 26/2013 
 
Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог 
рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 23/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о завршном рачуну буџета града Београда за 2012. годину, Службени 
лист града Београда бр. 31/2013 
 
Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2013. годину, Службени лист 
града Београда бр. 31/2013 



 
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и 
градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно 
градским општинама у 2013. години, Службени лист града Београда бр. 31/2013 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и 
активности корисника средстава буџета града Београда у 2014. и 2015. години, 
Службени лист града Београда бр. 31/2013 
 
Одлука о задужењу града Београда за финансирање капиталних пројеката, 
Службени лист града Београда бр. 31/2013 
 
Одлука о измени и допуни Одлуке о задужењу града Београда за финансирање 
дела Пројекта унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне 
инфраструктуре, Службени лист града Београда бр. 31/2013 
 
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Београд, Службени лист града Београда бр. 
31/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном 
линијском превозу путника на територији града Београда, Службени лист града 
Београда бр. 29/2013 
 
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном 
линијском превозу путника на територији града Београда, Службени лист града 
Београда бр. 30/2013 
 
Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта 
за 2013. годину, Службени лист града Београда бр. 32/2013 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне 
Горе о сарадњи у области здравствене заштите биља, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 8/2013 
 
Меморандум о разумевању између Министарства здравља Републике Србије и 
Министарства здравља Републике Македоније о сарадњи у области здравства и 
медицинских наука, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 8/2013 



 
Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени 
гласник Републике Србије бр. 62/2013 
 
Закон о измени Закона о преузимању обавеза здравствених установа према 
веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и 
претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије, Службени гласник 
Републике Србије бр. 62/2013 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2013 
 
Одлука Уставног суда Србије којом се утврђује да одредбе члана 40. став 2. у 
делу који гласи: „до 35%” и члана 53. став 2. Правилника о правима, обавезама 
и одговорностима запослених у Министарству финансија и економије – Управи 
царина 08 број 110-00-315/2003 од 14. новембра 2003. године, нису у 
сагласности са законом, Службени гласник Републике Србије бр. 61/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка 
запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за 
приватизацију, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2013 
 
Правилник о Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном 
нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 58/2013 
 
Правилник о прехрамбеним адитивима, Службени гласник Републике Србије 
бр. 63/2013 
 
Правилник о измени Правилника о радним местима, односно пословима на 
којима се професионалним војним лицима, цивилним лицима на служби у 
Војсци Србије и припадницима Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне 
агенције стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, Службени гласник 
Републике Србије бр. 63/2013 
 
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 
58/2013 
 
Правилник о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лекова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 63/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле квалитета 
лекова и медицинских средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 
63/2013 
 



Правилник о начину ношења униформе полицијских службеника, Службени 
гласник Републике Србије бр. 64/2013 
 
Правилник о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно 
оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета, 
Службени гласник Републике Србије бр. 64/2013 
 
Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за 
обављање послова Лица са сертификатом ADN, Службени гласник Републике 
Србије бр. 64/2013 
 
Правилник о условима за гајење конопље, Службени гласник Републике Србије 
бр. 64/2013 
 
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа 
допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно 
осигурање, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2013 
 
Исправка Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике 
Србије бр. 61/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Решење о утврђивању Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној 
Покрајини Војводини у 2013. години, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 23/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда, 
Службени лист града Београда бр. 31/2013 
 
Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену 
комуналних услуга, Службени лист града Београда бр. 31/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Службени 
лист града Београда бр. 31/2013 
 
Одлука о допунама Одлуке о одржавању чистоће, Службени лист града 
Београда бр. 31/2013 
 
 



ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске 
Уније о сарадњи у области културе и образовања, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 9/2013 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних 
струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије на 
Академији за националну безбедност, Службени гласник Републике Србије бр. 
56/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2013 
 
Одлука о образовању Радне групе за израду Националне стратегије за развој 
спорта за период од 2014. до 2018. године и акционог плана за њену примену, 
Службени гласник Републике Србије бр. 63/2013 
 
Правилник о коришћењу подстицаја за унапређење стручног звања и 
усавршавања људских капацитета, Службени гласник Републике Србије бр. 
59/2013 
 
Правилник о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања 
чланова посаде бродова трговачке морнарице, Службени гласник Републике 
Србије бр. 59/2013 
 
Правилник о условима за обављање спортских делатности, Службени гласник 
Републике Србије бр. 63/2013 
 
Национална стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на 
спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 63/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о подизању спомен-обележја Зорану Ђинђићу, Службени лист града 
Београда бр. 31/2013 
 
 
 
 



РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Индекси потрошачких цена за јун 2013.године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 61/2013 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом исплаћеним у јуну 2013. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 65/2013 
 
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању 
потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2013. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 65/2013 
 
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у другом кварталу 
2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 65/2013 
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СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 
СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКА УПРАВЕ У 2013. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 



 
 
 

ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 
          Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

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

 
 
 
 

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. 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 
+  

6. ФИНАНСИЈЕ: стручни часопис за теорију и 
праксу финансија 

+  

 
 
 
                                 ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 

        Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 Андрићев венац 1 

1. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА +  
2. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ  

ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
+  

3. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  
ЗА СТАТИСТИКУ 

+  

4. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

+  

5. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД +  
6. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА  

ЗА СТАТИСТИКУ 
+  
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ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА 
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ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из богате 
ризнице библиотека Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и вредне писане 
документе који, осим документационе, имају и научну и стручну вредност. Будући да 
су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична издања и друге 
драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи фондови, овим путем 
настојали смо да проширимо лектиру свима онима који желе да се стручно 
усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо само изводе) могу да се 
користе само у читаоници библиотеке Управе за заједничке послове републичких 
органа. 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 
 
 
                                СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
 
 
1. МИСАО: књига 1, 1919. 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































































































 



 
 

5 
 
 
 
 
 
 

ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 А. венац 1 

 
1. КЋЕРИ РИМА 

Кејт Квин 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

+ 
 
         
 

    
2. ГРЕСИ КУЋЕ БОРЏИЈА 

Сара Бауер 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
3. КРАЉИЦА ПУТА СВИЛЕ 

Агнес Имхоф 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

+ 
 
 
                 

    
4. ШЕТЊА ПО СУНЦУ 

Корбан Адисон 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 
           

    
5. НАЈБЛИЖИ ИЗЛАЗ 

Олен Стајнхауер 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 
 

 

    
6. ЈЕРУСАЛИМ: биографија 

Сајмон Сибаг Монтефјоре 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

+ 
 

    
7. СМРТ УСРЕД ЛЕТА 

Јукио Мишима 
Београд: Танеси, 2012. 

 
+ 

 

    
8. ЖЕЂ ЗА ЉУБАВЉУ 

Јукио Мишима 
Београд: Танеси, 2011. 

 
+ 

 

    
9. 47 РОНИНА 

Сусуму Катагава 
Београд: Танеси, 2012. 

 
+ 

 

    
10. МАЛИ ЕКРАН: ТВ критике 

Момо Капор 
Београд: Танеси, 2012. 

 
+ 

 

    
11. ЛИЧНО ИСКУСТВО 

Кензабуро Ое 
Београд: Танеси, 2010. 

 
+ 

 
 
 

    
 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

 
12. ВЕЧИТА СМРТ ОД ЉУБАВИ ЈАЧА: 

антологија хиспаноамеричке приче ХХ 
века 
Београд: Танеси, 2012. 

+ 

 

    
13. ДЕСЕТ ЖЕНА 

Марсела Серано 
Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 
+ 

 

    
14. НАЈЛЕПШЕ МЕСТО НА СВЕТУ ЈЕ 

ОВДЕ 
Франсеск Миљарес и Каре Сантос 
Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 
+ 

 

    
15. НЕОЧЕКИВАНИ ГОСТ 

Ен Коркеакиви 
Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 
+ 

 

    
16. ПОСЛЕДЊИ РАНДЕВУ 

Линда Јелин 
Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 
+ 

 

    
17. СЕЋАЊЕ НА ЉУБАВ 

Алисон Ричман 
Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 
+ 

 

    
18. СРЕЋНИЈА НЕГО ИКАДА 

Мена Ван Праг 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 
+ 

 

    
19. ТАЈНА ВОДЕ 

Хауард Мурад 
Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 
+ 

 

    
20. ТОП ЈЕ БИО ВРЕО 

Владимир Кецмановић 
Београд: Моно и Мањана, 2011. 

 
+ 

 

    
21. УМЕТНОСТ ЧИТАЊА ЛИЦА 

Џин Хенер 
Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 

ПЕРИОД  ЈУН – ЈУЛ 2013. ГОДИНЕ 
 

  
1. У МИСО СУПИ 

Рју Мураками 
Београд: Booka, 2010. 

 

   
2. СПЛЕТКАРЕЊЕ СА СОПСТВЕНОМ 

ДУШОМ 
Марија Јовановић 
Београд: М. Јовановић, 2009. 

 

   
3. СИМЕОНОВ ПЕЧАТ 

Вања Булић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 

   
4. РУСКА ЗИМА 

Дафни Калотај 
Београд: Лагуна, 2011. 

 

   
5. НЕСРЕЋА И СТВАРНЕ ПОТРЕБЕ 

Иванчица Ђерић 
Београд: Ренде, 2012. 

 

   
6. НОЋ ЂЕНЕРАЛА 

Вук Драшковић 
Београд: Српска реч, 1994. 

 

   
7. 1Q84 

Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика, 2011. 

 

   
8. ДЕВОЈЧИЦА КОЈА СЕ ИГРАЛА ВАТРОМ 

Стиг Лашон 
Београд: Чаробна књига, 2009. 

 

   
9. ДРУГА БОЛЕНОВА КЋИ 

Филипа Грегори 
Београд: Лагуна, 2006. 

 

   
10. ХИЉАДУ ЧУДЕСНИХ СУНАЦА 

Халед Хосеини 
Београд: Лагуна, 2008. 

 
 

  
 
 
 
 



ПРЕПОРУЧУЈЕМО 
 
 
 
1. Славко Вејиновић: ЗАДУЖБИНАРСТВО КОД СРБА / Нови Сад: Прометеј, 
2012. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2645/Zaduzbinarstvo-kod-Srba.shtml 
 
Књига „Задужбинарство код Срба” резултат је вишегодишњег истраживачког рада. Она 
представља израз жеље аутора да се у виду синтезе укаже на најзначајније српске задужбине, 
које на посебно упечатљив начин представљају и објашњавају задужбинарство као битну, а 
можда и најзначајнију карактеристику српског националног бића. 
 
Аутору није била намера да у књизи прикаже све српске задужбине, основане у даљој и 
ближој прошлости, јер то напросто није ни могуће у оваквом типу дела. Импозантан је број 
задужбинара који су завештали своју имовину и основали задужбине. Али, нажалост, још 
није урађен њихов комплетан и јединствен попис. Ипак, на основу расположивих података 
Универзитета у Београду, САНУ, Матице српске, Српске православне цркве и других 
институција и организација које имају већи број задужбина, са сигурношћу се може тврдити 
да је њихов број неколико стотина. Само у Архиву Србије чува се грађа o више од 400 
задужбина. 
 
Велики је број задужбина које су у прошлости оснивали многи ктитори, и не само појединци. 
Али, о немалом броју њих готово да и нема значајнијих података. О том задужбинарству 
говоре, углавном, легенде и народна предања. Има појединаца, задужбинара – ктитора, који 
су оснивали и градили и по неколико задужбина, неки чак и по више десетина. Многе за-
дужбине су, нажалост, с временом уништене, угасиле се и нису обновиле свој рад, иако су у 
неком протеклом времену имале значајну улогу у развоју Србије и српског друштва. 
 
Књига је конципирана тако да се целокупна проблематика задужбинарства код Срба, колико 
је год то било могуће, изложи што целовитије и прегледније кроз више посебних поглавља и 
целина: Задужбинарство у прошлости, Фрушка гора – „Српски Атос”, Даривали су своме 
роду, Задужбине у данашње време, Задужбине у заграничју и суседним земљама и 
Задужбине у дијаспори. 
 
 
  
ЗАДУЖБИНАРСТВО КОД СРБА 
 
Почеци задужбинарства у Срба сежу дубоко у средњи век. Династија Немањића, висока 
властела, као и црквени великодостојници, од XII до XV века даривали су српском народу 
непревазиђене и непроцењиве вредности у области културе, духовности, грађевинарства, 
архитектуре, ликовне уметности. Кроз задужбинарство може се сагледати економска снага, 
културна, просветна и свеукупна духовна моћ српског народа, који је био способан да створи 
тако велика и вредна дела. Наклоност и љубав према градњи манастира карактеристична је за 
све задужбинаре средњовековне Србије. Њихове задужбине носе ноту личног обележја 
ктитора, али и печат његове индивидуалне препознатљивости. Они који су подигли манастир 
или цркву или који су их обновили, стицали су право да се називају ктиторима. Код великог 
броја манастира и цркава, међутим, нема података о њима. Манастири, грађени као 
задужбине, били су не само молитвена и верска средишта већ истовремено и места 



окупљања, у којима је народ, предвођен свештенством, доносио важне одлуке које су 
непосредно утицале на његову судбину. 
 
Задужбинарство, настало у новом веку, огледа се у трајном даривању приватне имовине за 
остваривање друштвено корисних циљева. У том смислу, између задужбинара и друштва 
успоставља се узајамни однос. Наиме, задужбинар даје своју имовину за остваривање 
друштвено корисних циљева, док друштво има моралну и правну основу да омогући 
остваривање циљева којима је задужбинар био мотивисан у време оснивања задужбине. 
Полазећи од реченог, Славко Вејиновић се латио одговорног и сложеног задатка да сачини 
рад који нас упознаје са најзначајнијим задужбинама и задужбинарима у српској историји. 
Као резултат вишегодишњег истраживачког рада на изворним документима и богатој 
литератури, сачинио је текст који се састоји из неколико целина, тематски и садржајно 
повезаних. 
 
Највећу целину чине сакралне задужбине, настале у средњем веку, али и у каснијим 
временима. Презентацији манастира Вејиновић је приступио селективно. Представио је 
најзначајније, који се налазе у Србији, као и у Црној Гори, Македонији, Босни и 
Херцеговини, Хрватској, Румунији и Мађарској. Упознао нас је и са манастирима из 
прекоморских земаља, САД и Аустралије, насталим у XIX и XX веку. Задужбине које су 
појединци и установе даровали „на ползу народа свог” аутор је представио у две целине, 
како у прошлости, тако и у данашњем времену, у домовини и расејању. Говорећи о 
задужбинарима, као специфичном соју људи, Вејиновић закључује: 
 
„Радити мукотрпно читавог живота и стицати богатство и све то одједном и великодушно 
оставити своме роду, а не својим наследницима – могли су да ураде само људи дубоких 
патриотских осећања, свесни националних интереса, циљева, стремљења и, надасве, 
интереса и потреба свог народа”. 
 
Када је реч о установама, аутор је посебну пажњу посветио Карловачкој богословији, 
Карловачкој гимназији, Српској учитељској школи у Сомбору, Новосадској гимназији, 
Матици српској и многим другима. 
 
Задужбине из новијег времена, које нам Вејиновић представља, превасходно су посвећене 
великанима наше прошлости, као што су: Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, Петар Петровић 
Његош, Иво Андрић, Милош Црњански, Бранко Ћопић, Десанка Максимовић. Као 
задужбинари, помињу се: Илија Милосављевић Коларац, Сима Андрејевић Игуманов, 
Атанасије Герески, Ђорђе Влајковић и други. Аутор је обухватио и задужбине у дијаспори, 
превасходно у Будимпешти – Текелијанум, Задужбина Јакова Игњатовића, Задужбина Наума 
и Јелене Бозда, Ангелинеум. Представио је и задужбине у Темишвару – Макрин дом, 
Скарлатин дом, као и Текелијину цркву у Араду. Овоме треба додати задужбине Срба у 
даљој дијаспори, на чијем челу стоји задужбина Михаила Пупина. 
 
Рукопис Славка Вејиновића, који је досадашњим публицистичким радом дао значајан 
допринос изучавању задужбинарства у Срба кроз векове, заснован на валидним изворима, 
изложен је на синтетичан начин. Тако смо, на једном месту, добили дело о задужбинарству 
које краси српску историју кроз више од осам векова. Оно подстиче да ову традицију треба 
наставити, обогаћивати и прилагођавати савременим условима, тим пре што афирмише 
високу националну свест и културу српског народа на плану задужбинарства, кроз различите 
облике и садржаје. 
  

Рецензент, проф. др Љубивоје Церовић
 
 



2. Иван Настовић: ЛЕТЊИ САН ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ: дубинско-психолошки 
есеји / Нови Сад: Прометеј, 2011. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2572/Letnji-san-Isidore-Sekulic.shtml 
 
Књига дубинско-психолошких есеја, прва ове врсте код нас, подразумева тумачење у светлу 
дубинске психологије, тачније аналитичке психологије Карла Густава Јунга. Настала је као 
резултат вишедеценијског интересовања Ивана Настовића за однос дубинске психологије и 
књижевности. 
 
Иван Настовић је као специјалиста за клиничку психологију, доктор психолошких наука и 
психотерапеут, захваљујући искуству стеченом приликом писања претходних монографија, 
дубинско-психолошкој анализи подвргао и сапутнике Исидоре Секулић: Буре и Самоћу, као 
и њене Молитве у Топчидерској цркви, потом Андрићеву приповетку Јелена, жена које нема, 
пет снова Иве Андрића и четири своја сна о Андрићу. Дубинско-психолошки је сагледао и 
личност Сирана де Бержерака, самоубиство Анице Савић-Ребац, приказао књиге о Виктору 
Тауску и Фројдовој служавки Паули Фихтл, предочио један случај криминалца из несвесног 
осећања кривице и дао увод у учење Леополда Сондија о фамилијарном несвесном. 
 
 
 
3. Милева Марић Анштајн: ДРАГИ МОЈИ КУМОВИ: писма Сидонији и Ђоки 
Гајин 1936–1941. / Нови Сад: Прометеј, 2011. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2474/Dragi-moji-kumovi---Mileva-Maric-
Ajnstajn.shtml 
 
Преписка са кумовима Гајин, јединима који су јој у српству преостали после смрти мајке и 
сестре, припада периоду када се драма Милеве Марић Ајнштајн ближила крају (1935–1941). 
Кумови су јој једина веза са завичајем који је мами варљивом надом за повратак. Она, и кад 
им пише своје свакодневне бриге, то је једноставан и потресан катарзични монолог 
опроштаја њене драме. Дозирана, достојанствена и суздржана исповест. Ова писма је 
представљају као поноситу Српкињу, образовану а патријархалну, и на све веома обзирну. 
Стамена је у својој судбини са скоро античким назорима. У времену када не наилази на 
разумевање за себе, она га има за све друге. Оно што Милева Ајнштајн пише куми Сидонији 
Гајин поводом смрти своје тетке Јелене Гајић, можемо узети и као њено казивање сопствене 
судбине: „Много је пропатила и преживела и сви ти жалосни догађаји накупили су код ње 
толико горчине...” 
  

Милован Витезовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Никола Бура: БЕЗ ОБДУКЦИЈЕ: књига о епидемији великих богиња у 
Србији 1972. године: верна реконструкција догађаја / Нови Сад: Прометеј, 
2012. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2650/Bez-obdukcije.shtml 
 
 
ПРEДГOВOР ПИСЦA 
   
Билo je вeћ дeсeт сaти увeчe, кaдa су тoг прoхлaднoг чeтврткa, 9. мaртa 1972. гoдинe, рeтки 
прoлaзници примeтили чудну групу људи кoja сe крeтaлa бeoгрaдскoм Улицoм гeнeрaлa 
Ждaнoвa (дaнaшњoм Рeсaвскoм). Oгрнути тeгeт пeлeринaмa нa нoсилимa су нaизмeничнo 
прeнoсили тeшкo oбoлeлoг чoвeкa сa Дeрмaтoвeнeрoлoшкe клиникe нa Oдeљeњe зa хитну 
хирургиjу и трaумaтoлoгиjу Првe хируршкe клиникe кaкo би му сe укaзaлa aдeквaтнa пoмoћ. 
Дeжурни лeкaр, бoлничaркa и шeст лaкших бoлeсникa нису ни слутили дa су тe вeчeри били 
у дирeктнoм кoнтaкту сa oбoлeлим oд вeликих бoгињa (вaриoлe), oпaкe зaрaзнe бoлeсти кoja 
сe нa oвим прoстoримa ниje jaвилa oд 1930. гoдинe и зa кojу сe смaтрaлo дa je искoрeњeнa нa 
oвим прoстoримa. Oбoлeли je сутрaдaн у 21.15 умрo oд пeницилинскe aлeргиje, кaкo je 
звaничнo сaoпштeнo. Лeш je у тoку нoћи прeнeт у кaпeлу, a у субoту 11. мaртa рoдбинa гa je, 
oдбивши трaжeну oбдукциjу, трaнспoртoвaлa у Нoви Пaзaр рaди сaхрaнe. Aли, вирус je oстao 
у милиoнскoм Бeoгрaду, кao и у Чaчку, Нoвoм Пaзaру и Ђaкoвици, и у joш пaр мaњих мeстa у 
кojимa je oбoлeли бoрaвиo. Кaкo je вирус идeнтификoвaн, кaкo сe прeнoсиo, кaкo сe нa њeгa 
рeaгoвaлo и кaквe je пoслeдицe дoнeo, нa чeтрдeсeтoгoдишњицу oвoг дoгaђaja, гoвoри oвa 
књигa. 
Зa oнe кojи сe интeрeсуjу кojу сaм литeрaтуру кoристиo, мoгу рeћи дa ми je извoрнa писaнa 
рeч биo Збoрник рaдoвa сaoпштeних нa Симпoзиjуму „Eпидeмиja вaриoлe у Бeoгрaду 1972. 
гoдинe“ oдржaнoм oд 14. дo 16. нoвeмбрa 1972. гoдинe у Бeoгрaду, кao и нeoбjaвљeнe 
бeлeшкe прим. др Влaстимирa Илићa из Нoвoг Пaзaрa, у врeмe eпидeмиje дирeктoрa 
Здрaвствeнoг цeнтрa у тoм грaду. Нaрaвнo, кoристиo сaм инфoрмaциje из тaдaшњe днeвнe 
штaмпe и пeриoдикe, кao и aутeнтичнa свeдoчeњa живих aктeрa тe двoмeсeчнe дрaмe: 
мeдицинских рaдникa, прoф. др Jугoслaвa Пaнтићa, прoф. др Шaндoрa Грoзe, прим. др 
Oливeрe Стojaнoвић, прим. др Шeфкиje Спaхoвићa, мeдицинскe сeстрe Рoскe Пoпoвић, 
бoлничaрa Слoбoдaнa Кoчинцa, зaтим Нeџибa Mумџићa oбoлeлoг oд вeликих бoгињa, кao и 
супружникa Снeжaнe и Живкa Чвoрoвићa, кojи су у oвoм дoгaђajу имaли пoсeбнo мeстo.  
Нaжaлoст, тaдaшњa влaст ниje нaшлa рaзлoгa дa сaчувa у свojим aрхивимa звaничнa 
дoкумeнтa кoja су прaтилa oву eпидeмиjу. Oчeкивao сaм дa ћу бaр у клиникaмa у кojимa сe 
oдвиjaлa вeликa бoрбa сa вaриoлoм, прoнaћи истoриje бoлeсти лeчeних бoлeсникa. Нaжaлoст, 
ни oнe нису сaчувaнe. Збoг нeдoстaткa прoстoрa, уништaвaнa су свa дoкумeнтa стaриja oд 
дeсeт гoдинa, кaкo би сe нaпрaвилo мeстa зa нoвa, jeр je зaкoн тaкo прoписao. Бирoкрaтскa 
свeст нaдjaчaлa je свeст o истoриjскoj вaжнoсти тих дoкумeнaтa. 
Ипaк, вeруjeм дa сaм дoшao дo циљa и дa сaм дaнaшњeм читaoцу дao дoвoљнo инфoрмaциja 
и прeнeo aтмoсфeру o вeликoj бoрби здрaвствeних рaдникa и oстaлих jaвних служби, прe 
свeгa тaдaшњe милициje, у лeчeњу oбoлeлих и спрeчaвaњу eпидeмиje ширих рaзмeрa. Зa тo 
пoсeбну зaхвaлнoст дугуjeм прим. др Влaстимиру Mиши Илићу, дивнoм и чилoм 
oсaмдeсeтoгoдишњaку, кojи ми je пoрeд свojих бeлeжaкa дao низ кoрисних инфoрмaциja кoje 
су мe вoдилe дo извoрa нoвих, нeoпхoдних дa причу дoвeдeм дo крaja. 
Пoсeбну зaхвaлнoст дугуjeм и стручнoм кoнсултaнту др Aни Глигић, у врeмe eпидeмиje 
вeликих бoгињa рукoвoдиoцу Нaциoнaлнe рeфeрeнтнe лaбoрaтoриje зa вaриoлу и другe пoкс 
вирусe, aрбo вирусe и вируснe хeмoрaгичнe грoзницe нa Институту зa имунoлoгиjу и 
вирусoлoгиjу – Toрлaк, кoja je 16. мaртa 1972. гoдинe првa вeрификoвaлa вирус вaриoлe сa 
Кoсовa и aктивнo учeствoвaлa у сузбиjaњу тe oпaкe бoлeсти. 
 



5. Петер Лаустер: ЉУБАВ: психологија феномена љубави / Нови Сад: Прометеј, 
2012. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/3031/Ljubav---2.-izdanje.shtml 
 
 
ПРEДГOВOР
  
  
Oвa књигa o љубaви je нaстaлa крoз jeдaн дугoтрajaн прoцeс. Бaвим сe вeћ вишe oд двaдeсeт 
гoдинa рaзjaшњeњeм фeнoмeнa љубaви. Пoкушao сaм дa сaкупим свa личнa искуствa и 
нaучнa сaзнaњa прaктичнoг психoлoгa и истрaживaчa. Ипaк, oвa књигa ниje нaучни рaд. 
Љубaв je психички фeнoмeн и збoг тoгa тeшкo дoступнa дaнaс пoзнaтим истрaживaчким 
мeтoдaмa прирoдних нaукa. To мeђутим нe знaчи дa сe o љубaви нe би мoглo изрeћи нeштo 
oпштeвaжeћe. Љубaв сe мoжe oткрити сaмo крoз дoживљaj. Дoживљajи сe нe мoгу мeрити 
инструмeнтимa у лaбoрaтoриjи, aли сe мoгу oписaти. Ta oписивaњa, рaзумљивo, увeк су 
субjeктивнa. Aли у „субjeктивнoм” – нe смe дa нaс oвo зaвeдe нa пoгрeшaн зaкључaк – ниje 
увeк нeминoвнo нeистинa или искривљaвaњe ствaрнoсти. Tрeбa дa имaмo хрaбрoсти дa 
oстaнeмo при свojим  субjeктивним искуствимa,  jeр je „субjeктивнo” oснoв нaшeг личнoг 
дoживљaвaњa. 
Нaкoн штo сaм сeбe двaдeсeт гoдинa кao психoтeрaпeут пoмнo пoсмaтрao и зaписивao 
субjeктивнa зaпaжaњa мнoгих oсoбa, вeруjeм дa ћe ми бити мoгућe дa сaжeтo изнeсeм и 
утврдим oнo штo je зajeдничкo у субjeктивним искуствимa и дoживљajимa. 
Устaнoвиo сaм  joш jeднoм дa je кoд вeћинe људи рaзвoj њихoвe спoсoбнoсти дa вoлe, 
блoкирaн и спутaн. Зaтo нe бих хтeo oвoм књигoм дa aпeлуjeм сaмo нa рaзум и дa пружим 
тaкoзвaни „нaучни мaтeриjaл” нeгo, штaвишe, дa кoд читaoцa пoкрeнeм jeдaн прoцeс 
спoзнaje. Хтeo бих дa Вaс нaвeдeм, дa сe суoчитe сa тим спoзнajaмa, jeр сe oнe сaсвим 
индивидуaлнo Вaс  личнo тичу. Вaшa личнa збуњeнoст oкo тeмe љубaви трeбa дa Вaс 
пoдстaкнe дa субjeктивнo прoрaдитe oву књигу. Пojeдинe рeчи и тeзe су бeзнaчajнe, aкo им 
Ви нe мoжeтe нaћи знaчaj у Вaшeм личнoм живoту. Нeмojтe сe дистaнцирaти стaвљajући  свe 
сaмo нa интeлeктуaлни нивo. Хтeo бих Вaс oхрaбрити дa пaжљивиje пoсмaтрaтe сoпствeнa 
искуствa и дoживљaje и жeлeo бих дa изaзoвeм  субjeктивни прoцeс сaзнaњa,  кojи би Вaс 
приближиo влaститoj спoсoбнoсти дa вoлитe.  Рaди сe o тoмe дa трeбa вишe вoлeти, a мaњe 
рaвнoдушнo и тупo ићи крoз живoт. 
Oвa књигa нe сaдржи нeкe jeднoстaвнe и лaкe рeцeптe, нити дoнoси jeднoстaвнe трикoвe кaкo 
дa нaвeдeтe нeкoгa дa сe у Вaс брзo и бeз прoблeмa зaљуби. Ja књигу схвaтaм мнoгo вишe кao 
пoдстрeк зa сaмoспoзнajу. Oнa трeбa дa oхрaбри дa дoстигнeтe вишe душeвнe слoбoдe, дa 
чeшћe и интeнзивниje вoлитe нeгo дo сaдa. 
Tajнa љубaви je душeвнa буднoст и слoбoдa, a тajнa буднoсти и слoбoдe je хрaбрoст. 
Пoтрeбнo je мнoгo хрaбрoсти дa би сe влaститa oсeћaњa мoглa буднo и бeз прeдрaсудa тaчнo 
пoсмaтрaти. 
Нe бих жeлeo дa вaм прeнeсeм „сaмo” знaњe или пружим „мaтeриjaл зa дискусиjу”, хтeo бих 
дa штo дубљe уђeтe у oву тeмaтику. Љубaв je пут кa срeћи, зaдoвoљству, здрaвљу и 
мудрoсти. Aкo ми успe дa крoз oву књигу тo схвaтитe, oсeтитe и спoзнaтe, тaдa oвa књигa 
ниje узaлуд нaписaнa. 
Oвo je изjaвa љубaви – упрaвo љубaви и живoту. Aли тo ниje дoвoљнo, хтeo бих дa вaм oвa 
књигa oслoбoди душу и зaпaли свeтлoст сaзнaњa.  У тoм смислу je oвo кoриснa књигa. 
  
Кeлн, мaрт 1980. 
 
 
 



6. Иво Цвитковић: РЕЧНИК РЕЛИГИЈСКИХ ПОЈМОВА / Нови Сад: Прометеј, 
2009. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2165/Recnik-religijskih-pojmova.shtml 
 
Рaзвojeм филoзoфиje, истoриje, психoлoгиje, пoлитoлoгиje, журнaлистикe, a пoсeбнo 
сoциoлoгиje рeлигиje, jaвилa сe пoтрeбa и зa рeчникoм рeлигиjских пojмoвa. 
Oтуд идeja дa сe у oвoм рeчнику oбрaдe кaрaктeристични пojмoви из рaзличитих рeлигиja: 
стaрoeгипaтских, стaрoгрчких, старословенских, стaрoгeрмaнских, хиндуизмa, будизмa, 
кoнфучиjaнствa, тaoизмa, лaмaизмa, шинтoизмa, јеврејске рeлигиje, ислaмa, кaтoличaнствa, 
прaвoслaвљa, прoтeстaнтских секти, рoмских и aфричких веровањa, итд. Мoждa ћe сe нeкo 
зaпитaти зaштo су у рeчник рeлигиjских пojмoвa уврштeни и oни из дoмeнa прaзнoвeрja, 
мaгиje. Oдмaх дa кaжeмo: нe сaмo збoг тeoриjских прoтиврeчнoсти o oднoсу мaгиje и 
рeлигиje вeћ и из прaктичних пoтрeбa. 
Oвaкaв рeчник ниje никaд биo тaкo пoтрeбaн кao дaнaс кaд пoнoвo рaстe зaинтeрeсовaнoст зa 
рeлигиjу. Oчeкуjeмo дa ћe oн дoбрo дoћи свимa у мултикoнфeсиoнaлнoм друштву дa би сe, нa 
нajлaкши мoгући нaчин, упoзнaли с oснoвним пojмoвимa из рeлигиja свojих сугрaђaнa. 
Oвo издање урађено је према сарајевском  дoпуњеном и прoширeном  издању из 2005. 
године, адаптирано је за српски језички израз у сарадњи са аутором, има непуниx 500 
страница речничког формата  и обухвата 8.900 пojмoвa. 
 
 
 
7. Иван Клајн: БУШЕЊЕ ЈЕЗИКА: популарна лингвистика / Нови Сад: 
Прометеј, 2012. 
 
Преузето са сајта: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2680/Busenje-jezika.shtml 
 
У овој књизи сакупљено је осамдесетак чланака објављених у НИН-овој рубрици „Језик“ у 
раздобљу од 2006. до 2011. године. Подељени су на пет делова према тематици. У првом 
(„Говорите ли бе-ка-ес?“) описане су занимљивости и парадокси везани за хрватски и друге 
„језике“ настале распадањем онога што смо некада називали српскохрватским. У другом и 
трећем („Шта се сеје, а шта сади“ и „Веслао сам чамац“) обрађују се незаобилазне теме сваке 
језичке рубрике: избор речи, тачно значење, прихватљивост и (не)правилност облика речи и 
појединих граматичких конструкција. У четвртом делу („Таргетирани имиџинг“) груписани 
су написи о данас толико актуелном питању англицизама у српском. Неколико чланака о 
сродним темама као што су „родна равноправност“ у језику, лоши преводи, однос телевизије 
и радија према гледаоцима односно слушаоцима, или недовољна разумљивост натписа и 
упутстава на производима за широку потрошњу, сакупљени су у завршном делу књиге. 
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