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Службени гласник Републике Србије 
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Републике Србије у Босни и Херцеговини, Станимира Вукићевића, Службени 
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Републике Србије бр. 97/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
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Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Тунис, Милице Чубрило Филиповић, Службени 
гласник Републике Србије бр. 97/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
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гласник Републике Србије бр. 97/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Републике Србије у Републици Костарики, на нерезиденцијалној основи, са 
седиштем у Мексико Ситију, Зорана Станојевића, Службени гласник Републике 
Србије бр. 99/2013 
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Србије бр. 99/2013  
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Републике Србије бр. 101/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о судијама, Службени гласник Републике 
Србије бр. 101/2013 
 



Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, Службени гласник 
Републике Србије бр. 101/2013 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о оснивању Канцеларије за стручне и 
оперативне послове у преговарачком процесу, Службени гласник Републике 
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Одлука о измени Одлуке о броју и избору потпредседника Народне скупштине, 
Службени гласник Републике Србије бр. 95/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора 
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Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне 
скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 95/2013 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 17. 
став 2. Закона о заштити права и слобода националних мањина („Службени 
лист СРЈ”, број 11/02 и „Службени гласник РС”, број 72/09), у делу који гласи: 
„а може да оснива и посебне радио и телевизијске станице које би емитовале 
програме на језицима националних мањина”, није у сагласности са Уставом, 
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Решење о разрешењу државног секретара у Министарству здравља, Милоша 
Јефтовића, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2013 
 
Решење о разрешењу помоћника министра здравља, Берислава Векића, 
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Решење о разрешењу државног секретара у Министарству спољних послова, 
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Решење о постављењу помоћника министра здравља, Гордане Басте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 103/2013 
 
Упутство о изменама и допунама Упутства о вођењу матичних књига и 
обрасцима матичних књига, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2013 
 
 
 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
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Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, Службени 
гласник Републике Србије бр. 94/2013 
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реализују удружења, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2013 
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Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана 
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врачарском платоу 1973–2013”, Службени гласник Републике Србије бр. 
98/2013 
 
Уредба о изменама Уредбе  о утврђивању Програма стандардизованог сета 
услуга за мала и средња предузећа и предузетнике у 2013. години који се 
реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција, Службени 
гласник Републике Србије бр. 102/2013 



Уредба  о изменама Уредбе о утврђивању Програма подршке активностима 
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инфраструктуре, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2013 
 
Одлука о условима и начину обављања кредитних послова са иностранством у 
динарима, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти 
могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
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Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 4. 
став 1. у делу који гласи: „зграда бруто развијене грађевинске површине преко 
800м2” и ст. 2. до 5. и чл. 5. и 6. Правилника о садржини и начину издавања 
грађевинске дозволе („Службени Гласник РС”, број 93/11), нису у сагласности 
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Правилник о елементима за процену активне супстанце, односно основне 
супстанце и средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије 
бр. 94/2013 
 
Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи за 
краве дојиље, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2013 



Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање 
делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 94/2013 
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условима за обављање делатности организатора тржишта, Службени гласник 
Републике Србије бр. 94/2013 
 
Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних  поштанских марака и 
вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница, 
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и хидролошких информација и упозорења, Службени гласник Републике 
Србије бр. 96/2013 
 
Правилник о садржини и форми Изјаве о мрежи, Службени гласник Републике 
Србије бр. 97/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и 
поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-
санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и 
уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења 
службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме 
гробнице, Службени гласник Републике Србије бр. 97/2013 
 
Правилник о висини трошкова полагања стручног испита за стицање звања 
чланова посаде бродова трговачке морнарице, Службени гласник Републике 
Србије бр. 98/2013 
 
Правилник о висини трошкова полагања стручног испита за стицање стручне 
оспособљености за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим 
објектом, Службени гласник Републике Србије бр. 98/2013 
 
Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног 
организма кестенове осе Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, начину одређивања 
граница зараженог, угроженог и подручја без штетног организма, условима за 
окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 98/2013 
 



Правилник о допуни Правилника о методологији и начину утврђивања 
трошкова пружања јавне услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 
99/2013 
 
Правилник о престанку важења одређених правилника, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2013 
 
Правилник о врсти, критеријумима и поступку за доделу признања и награда за 
нарочите успехе у области заштите и спасавања, Службени гласник Републике 
Србије бр. 100/2013 
 
Правилник о измени Правилника о декларисању, означавању и рекламирању 
хране, Службени гласник Републике Србије бр. 101/2013 
 
Правилник о измени Правилника о висини стипендије професионалном 
припаднику Војске Србије за време школовања у иностранству, Службени 
гласник Републике Србије бр. 102/2013 
 
Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације 
заштићених подручја, Службени гласник Републике Србије бр. 103/2013 
 
Закључак о усвајању Другог акционог плана за енергетску ефикасност 
Републике Србије за период од 2013. до 2015. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 98/2013 
 
Наредба о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од 
поплава за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 99/2013 
 
Листа супстанци које изазивају забринутост, Службени гласник Републике 
Србије бр. 94/2013 
 
Упутство о измени Упутства о службеној пратњи ванредног превоза у 
друмском саобраћају, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2013 
 
Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 97/2013 
 
Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, 
Службени гласник Републике Србије бр. 99/2013 
 
 
 
 
 



Службени лист Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и комуникационих 
технологија, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
12/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине 
Мароко о узајамном подстицању и заштити улагања, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Мароко о оснивању Мешовите комисије за трговину, економску и 
научно-техничку сарадњу, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 12/2013 
 
Меморандум о разумевању између Министарства спољне и унутрашње 
трговине и телекомуникација (МТТ) Републике Србије и Министарства 
индустрије и информационих технологија (МИИТ) Народне Републике Кине о 
сарадњи у области телекомуникација и информационих технологија (ИКТ), 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике 
Србије и Владе Социјалистичке Републике Вијетнам о избегавању двоструког 
опорезивања у односу на порезе и доходак, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 12/2013 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
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. 100/2013 
 
Правилник о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације 
лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским 
установама, Службени гласник Републике Србије бр. 94/2013 
 
Правилник о допунама Правилника о утврђивању цена и накнада за одређене 
врсте здравствених услуга које се пружају на секундарном и терцијарном нивоу 
здравствене заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 96/2013 
 



Правилник о измени Правилника о ближем начину, трошковима и 
критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења особа са инвалидитетом, Службени гласник Републике 
Србије бр. 97/2013 
 
Правилник о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лекова, 
Службени гласник Републике Србије бр. 99/2013 
 
Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција, 
Службени гласник Републике Србије бр. 101/2013 
 
Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног 
организма Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), начину одређивања граница 
зараженог, угроженог и подручја без штетних организама, условима за 
окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама, 
Службени гласник Републике Србије бр. 101/2013 
 
Правилник о обрасцу извештаја о ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини чији је режим издавања без рецепта, Службени гласник Републике 
Србије бр. 102/2013 
 
Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 
2013. до 2017. године, Службени гласник Републике Србије бр. 100/2013 
 
 
Службени лист Републике Србије – Међународни уговори 
 
Закон о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области 
међународног усвојења, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 12/2013 
 
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против 
насиља над женама и насиља у породици, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 12/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума о социјалној сигурности између Републике 
Србије и Канаде, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 
бр. 12/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог 
Војводства Луксембург о социјалној сигурности, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 12/2013 
 
 
 



Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Решење о утврђивању Програма унапређења лечења стерилитета 
биомедицински  потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском 
дијагностиком на територији Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 41/2013 
 
Решење о утврђивању Програма раног откривања туберкулозе на територији 
Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 41/2013 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Правилник о националној категоризацији спортских објеката, Службени 
гласник Републике Србије бр. 103/2013 
 
Службени лист Републике Србије – Међународни уговори 
 
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске 
Републике Лаос о сарадњи у области културе и образовања, Службени гласник 
Републике Србије – Међународни уговори бр. 12/2013 
 
Oбавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Народне Демократске Републике Лаос о сарадњи у области 
културе и образовања, Службени гласник Републике Србије – Међународни 
уговори бр. 12/2013 
 
 
РАЗНО 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 94/2013 
 
Индекси потрошачких цена за октобар 2013. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 99/2013 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом исплаћеним у октобру 2013. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 103/2013 
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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:  
 
 
 
 
 
 
1. Закон о пословном реду у Народној скупштини, Зборник закона и уредaба 
издани у Књажеству Србији за 1870. годину, књига XXIII 
 
2. Закон грађевински за варош Београд, Зборник закона и уредаба у Краљевини 
Србији издатих од 1. јануара 1896. до краја исте године, зборник 51. 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
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. УСТАНИЧКА СРБИЈА: 1804–1815: 

Историјски извори 
Радош Љушић 
Београд: Народна књига – Алфа, 2004. 

+ 
 
         
 

    
2. О КЊИЖЕВНОСТИ 

Умберто Еко 
Београд: Народна књига – Алфа, 2004. 

 
+ 

 

    
3. КАКО КАЛИМО ДЕМОКРАТИЈУ: ШТА 

НИСМО НАУЧИЛИ 
Загорка Голубовић 
Београд: Albatros plus, 2011. 

+ 
 
 
                 

    
4. НИКОЛА ТЕСЛА: ЧОВЕК ИЛИ БОГ 

Војислав Гледић 
Београд: Albatros plus, 2011. 

 
+ 
 

 

    
5. ЗАСНОВИ ГЛИГОРИЈА ВОЗАРОВИЋА 

Јован Пејчић 
Београд: Albatros plus, 2011. 

+ 
 

    
6. СИВИ ВУК: БЕКСТВО АДОЛФА 

ХИТЛЕРА 
Сајмон Данстен 
Београд: Albatros plus, 2009. 

+ 
 

    
7. ТАЈНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ АГАТЕ КРИСТИ: 

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА СТВАРАЊА 
МИСТЕРИЈА 
Џон Куран 
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1. Boris Đurović: PSIHOLOGIJA LAGANJA – 50 nijansi laži / Beograd: 
Psihopolis institut, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=128:psihologija-laganja-
knjiga&Itemid=125
 
 
 
Praktična vrednost knjige je što fenomen laganja približava čitaocu, u nameri da lakše 
prepoznaje laž, a ne da zloupotrebi ponuđene informacije. 
 

Prof. dr Dragan Arlov, Kriminalističko-policijska akademija, 
Univerzitet u Beogradu 

 
Predgovor autora: 
 
Poštovani čitaoče, ukoliko se pitate odakle potreba da se napiše ovakva knjiga na 
temu laganja, i šta tu ima toliko da se piše, ništa ne brinite, postavili ste veoma 
uobičajeno i većini ljudi kojima laganje nije primarna oblast izučavanja veoma 
racionalno pitanje. Odgovarajući na pitanje jedne novinarke, parafraziram: „Molim 
Vas, da li biste nam mogli otkriti način kako da u svakoj situaciji i kod svakoga 
otkrijemo da li nas laže, i molim Vas, recite nam to u dva (2) minuta“, ostao sam bez 
reči. Uvideo sam da je način na koji ljudi razmišljaju o laganju ujedno i razlog zašto 
im se tako često događa da budu obmanuti od zlonamernih osoba i zašto slepo 
poveruju u njihove laži. 
Činjenica je da je psihologija laganja veoma kompleksna, interdisciplinarna oblast, 
čije se polje proučavanja nalazi na granici psihologije, fiziologije, sociologije, 
antropologije, kriminologije i psihijatrije. Iako veoma zahtevna, ona je potencijalno 
veoma korisna svima onima koji se odvaže da krenu na put njenog proučavanja. Znati 
u većini situacija šta Vaš sagovornik misli o Vama i da li Vas laže ili ne, toliko je 
korisno znanje i običnom čoveku da je prosto neverovatno da su ljudi gotovo 
nezainteresovani da o laganju nešto više saznaju. 
Suštinski cilj knjige Psihologija laganja jeste da Vam predstavi savremena znanja, 
veštine i stavove potrebne za uspešno otkrivanje laganja kod sagovornika. Namera mi 
je da kod Vas potaknem želju da pročitavši ovu knjigu, stečeno znanje primenite u 
praksi, u svakodnevnom životu, na ulici, u poslu na takav način da se zaštitite od svih 
onih koji Vas žele obmanuti i iskoristiti. 
Međutim, pre nego što nastavite s čitanjem, dužan sam da Vam ukažem na dve 
veoma bitne činjenice, koje preuzimate na svoju odgovornost ukoliko se odlučite da 
proučavate ovu oblast. 

http://psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=128:psihologija-laganja-knjiga&Itemid=125
http://psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=128:psihologija-laganja-knjiga&Itemid=125


Prvo, istina nije uvek lepa i sjajna. Iako je nesumnjivo korisno znati istinu, nije uvek 
prijatno prepoznati kada Vas neko laže i obmanjuje, pogotovo ako su u pitanju osobe 
iz Vaše okoline. Ponekad je lakše živeti u laži nego s istinom koju ne možemo 
prihvatiti. Ukoliko spadate u takve osobe, savetujem Vam da odložite ovu knjigu dok 
ne budete sposobni prihvatiti istinu onakvu kakva jeste. 
Drugo, morate znati da je otkrivanje laži novčić s dva lica. S jedne strane, 
primenjujući metode iz ove knjige Vi ćete svakako biti mnogo bolji u otkrivanju 
laganja. Međutim, s druge strane novčića se nalazi i tamna strana ovoga znanja, 
naime, znaćete i kako uspešnije da i sami lažete. Prema tome, dužan sam da Vas 
upozorim da je moja iskrena namera pri pisanju ove knjige bila da Vam pomognem 
da sprečite da budete obmanuti. Ukoliko Vi, pak, to znanje budete koristili da biste 
lakše obmanuli nekoga drugog, sami ćete snositi sve moralne posledice. Ukoliko 
niste sposobni da se nosite s tim, takođe Vam savetujem da odložite ovu knjigu za 
neko drugo vreme. 
Ukoliko ste i pored mojih upozorenja i dalje odlučni da krenete ovim putem, nemam 
druge nego da Vam od srca poželim mnogo istrajnosti, uspeha i zadovoljstva u 
proučavanju psihologije laganja. 
 

Boris Đurović 
O autoru: 
 
Magistar psiholoških nauka Boris Đurović je poznati kriminalistički psiholog i 
poligrafski ispitivač sa preko 1400 poligrafskih ispitivanja. U svom radu ostvario je 
više od sto priznanja izvršenja krivičnih dela. Autor je radionica Psihologija laganja 
koje pomažu zainteresovanima da prepoznaju laganje u raznim životnim situacijama, 
a koje održava u Novom Sadu, Beogradu i Ljubljani. Takođe je obučen za pružanje 
psihološke pomoći osobama sa posttraumatskim stresnim poremećajem, član je 
Centra za pružanje emotivne podrške i prevencije samoubistva Srce i terapeut u 
Trauma centru. Autor je knjige Priča o hrabrom vitezu – o jednom ratu koji je trajao 
još dugo nakon što se završio. Živi i radi u Novom Sadu kao poligrafski ispitivač 
MUP-a Republike Srbije. 
 
 
 
2. Erik Adler: SOCIJALNE VEŠTINE / Beograd: Psihopolis institut, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=129:nova-knjiga-socijalne-
ve%C5%A1tine&Itemid=125 
  
Predgovor autora: 
 
Da li znate da postoje ljudi koji izbegavaju da gledaju vesti? Možda ste i vi među 
onima koji sve češće pomišljaju kako je ovaj svet jedno uvrnuto mesto. Zar ne postoji 
ništa drugo osim ratova, prirodnih katastrofa, ekonomske krize i terorističkih napada? 
Da li je zaista neophodno da se izlažemo bujici informacija sa obeležjima strave i 



užasa? Činjenica je da nam sve teže polazi za rukom da prozremo ono što stoji u 
pozadini tih vesti i da uspešno odvojimo pravi uzrok od pukog činjeničnog stanja. Jer 
to bi, naime, značilo da sve ono što se dešava moramo posmatrati i razumeti kao 
celinu. 
Pođite sa mnom na jedno uzbudljivo putovanje. 
Osvrnimo se časkom na prošlost, sadašnjost i budućnost. Šta je to što naše društvo 
drži na okupu, što ga podriva i što bi moglo da dovede do njegovog sloma? Da li smo 
još uvek u stanju da shvatimo sve ono što se dešava oko nas? Na sledećim stranicama 
izložiću nekoliko scenarija i pitam vas da li smatrate da su oni već sada naša 
stvarnost. Da li strahujemo bez razloga ili je pak reč o mogućim logičnim 
posledicama sadašnjeg stanja? Prosudite sami! 
 
O autoru: 
 
Erik Adler (Eric Adler) je vodeći trener, autor i predavač u oblasti razvijanja ličnih i 
socijalnih kompetencija. Tokom poslednjih dvadesetak godina savetuje vrhunske 
sportiste, političare, umetnike i menadžere u Austriji i Nemačkoj. Procenjuje se da je 
na njegovim predavanjima i radionicama prisustvovalo preko sto hiljada ljudi. 
Napisao je tri knjige od kojih je najpoznatija „12 prirodnih zakona uspeha“. 
Ustanovio je originalni metod za razvijanje ličnih i socijalnih veština – Adlerov 
socijalni koučing, koji omogućuje da se svakodnevnim vežbanjem od desetak minuta 
postižu trajne promene koje unapređuju i razvijaju ličnost. Više na www.eric-adler.com. 
 
 
 
3. Ejmi Bjork Haris, Tomas Haris: OSEĆATI SE OK – Tehnike transakcione analize 
/ Beograd: Psihopolis institut, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=131:ose%C4%87ati-se-ok-
tehnike-transakcione-analize&Itemid=125 
 
 
O knjizi: 
 
SAVLADAJTE JEZIK TRANSAKCIONE ANALIZE DA BISTE RAZUMELI SEBE 
Ova knjiga je za svakog ko se trudi da funkcioniše iz pozicije ja-sam-ok ti-si-ok i za 
sve zainteresovane za lični rast i razvoj iz pozicije samopoštovanja i poštovanja 
drugih. 
 
 
Iz predgovora: 
 
Čini se da bi bilo prikladno ovom prilikom postaviti most između knjige objavljene 
pre šesnaest godina pod naslovom Ja sam OK, ti si OK, i ove današnje, Osećati se 
OK. Naša prva knjiga, koja nam je do sada bila i jedina, služi nam kao osnovni 
priručnik – ono što je dr Erik Bern (Berne) nazvao „prvim laičkim vodičem“ kroz 

http://www.eric-adler.com/


transakcionu analizu, sistem koji je on sam stvorio. U avgustu 1972. Vebster Šot 
(Schott) je u tekstu objavljenom u časopisu Life napisao: „Kada neka ideja pronađe 
svoj pravi izraz u pravo vreme, nastupa punom snagom. Transakciona analiza je 
ideja. Sada je pravo vreme. Knjiga Ja sam OK, ti si OK je pravi izraz.“ Verujemo da 
je i sada još uvek pravo vreme i da je TA i danas korisna koliko i pre šesnaest godina, 
kada je naša prva knjiga napisana. Ako je već niste pročitali, nadamo se da hoćete, jer 
ćete u njoj pronaći detaljne opise principa na kojima se zasniva ova naša sadašnja 
knjiga. Za one koji prethodnu nisu pročitali, u prvom poglavlju ove knjige daćemo 
kratak pregled osnovnih koncepata. 
Iako sam u međuvremenu otišao u penziju, i sada nastavljam – kao što sam čitavog 
svog života i radio – da tražim bolje načine da razumem od čega su ljudi sazdani i šta 
ih motiviše, i nastavljam da tražim praktične ideje koje obogaćuju život. Još uvek 
sam podjednako oduševljen transakcionom analizom, koju smatram najboljim do 
sada osmišljenim sistemom za razumevanje i objašnjavanje ponašanja sa psihološkog 
stanovišta. Iako nam temeljna istraživanja fiziologije mozga svakim danom donose 
sve više izvanrednih uvida u tajne uma, transakciona analiza ipak ostaje delotvorno 
sredstvo koje svako može upotrebiti da bi stekao praktične uvide u svoje ponašanje i 
da bi saznao kako može da se promeni ako to želi. 
U vreme kada je napisana, knjiga Ja sam OK, ti si OK obuhvatila je vrhunac 
dostignuća mojih tridesetogodišnjih traganja, istraživanja i psihijatrijske prakse. 
Sadržala je i zapažanja, anegdote, naučni rad i spisateljske veštine moje Ejmi, koja mi 
je partner u braku i životnom pozivu već skoro trideset godina. Sveopšte oduševljenje 
koje je ta jedna knjiga izazvala u nama bilo je dokaz da ideje u njoj sadržane nisu 
samo poslužile za motivaciju, već su i uspešno primenjene u praksi! Odštampano je 
petnaest miliona primeraka, a knjiga je prevedena na osamnaest stranih jezika i na 
Brajevu azbuku. Hiljade izvanrednih pisama pružila su nam potvrde i posvedočila 
nam o oduševljenjima i postignutim promenama. I dan-danas nam pristižu pisma od 
ljudi iz svih mogućih sfera života, od zatvorenika i sveštenika, profesora i studenata, 
žena i muškaraca, osamdesetogodišnjaka i osamnaestogodišnjaka, muslimana i 
hrišćana, iz jevrejskih kibuca i hrišćanskih manastira, od bogatih i siromašnih, od 
naučnika i fizičkih radnika, od pacijenata i terapeuta. 
 
 
O autoru: 
 
Tomas Haris (Thomas Antony Harris, 1910–1995) poznati američki transakcioni 
analitičar, bio je dugogodišnji profesor psihijatrije na Univerzitetu Arkanzas. Sa 
svojim dobrim prijateljem Erikom Bernom postavio je temelje transakcione analize. 
Zalagao se za psihijatrijsku pomoć koja uključuje psihoterapiju koja bi običnom 
čoveku pomogla da bolje razume sebe, svoja osećanja i odnose sa drugima. Njegova 
prethodna knjiga Ja sam Ok – Ti si OK postigla je planetarni uspeh upravo zbog toga 
što je promovisao poziciju samopoštovaja i poštovanja drugih. Njen nastavak je 
knjiga Osećati se Ok koja čitaocu zainteresovanom za lični rast i razvoj stavlja na 
raspolaganje moćne tehnike TA. 



Ejmi Haris (Ejmi Bjork Harris, 1929), supruga Tomasa Harisa, transakcioni 
analitičar, edukator i supervizor Međunarodnog udruženja za transakcionu analizu, 
predavač, novinar i publicista, najzaslužnija je za nastanak knjige Osećati se OK. 
 
 
 
4. Irvin Jalom, Džini Elkin: SVAKIM DANOM SVE BLIŽE: Proces terapije iz 
oba ugla / Beograd: Psihopolis institut, 2013. 
 
Preuzeto sa sajta: http://psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=133:svakim-
danom-sve-bli%C5%BEe&Itemid=125 
 
 
Iz predgovora dr Jaloma 
 
Svaki put me uzdrma kad pronađem stare rokovnike ispunjene poluzaboravljenim 
imenima pacijenata, sa kojima sam doživeo toliko bliskosti. Toliko ljudi, toliko lepih 
trenutaka. Šta im se desilo? Moje višestruko hijerarhizovane fioke sa podacima i 
planine snimljenih kaseta često me podsećaju na nepregledno groblje: životi nagurani 
u kliničke fascikle, glasovi zarobljeni na elektromagnetnim trakama, osuđeni da 
večno igraju sopstvene drame u tišini. Dok tako živim sa ovim svedočanstvima, 
prožima me snažan osećaj prolaznosti. Čak i potpuno uronjen u sadašnjost osećam 
duh propadanja kako posmatra i čeka – propadanje će neminovno poništiti životno 
iskustvo, pa ipak, samom svojom neizbežnošću zrači lepotom i setom. Želja da 
povežem svoje iskustvo sa Džini izuzetno je snažna. Intrigira me mogućnost da 
odložim propadanje, da produžim životni vek našem kratkom zajedničkom vremenu. 
Koliko je bolje znati da će postojati u čitaočevom umu, umesto u napuštenom 
skladištu nepročitanih kliničkih beleški i nepreslušanih elektromagnetnih kaseta. 
Priča počinje jednim telefonskim pozivom. Tanušni glas mi se predstavio kao Džini. 
Rekla je da je tek stigla u Kaliforniju i da je nekoliko meseci bila na terapiji kod mog 
kolege na Istočnoj obali, koji ju je uputio kod mene. S obzirom da sam se nedavno 
vratio sa jednogodišnjeg odmora u Londonu, i dalje sam imao dosta slobodnog 
vremena i zakazao sam sastanak sa Džini za prekosutra. 
Sreo sam je u čekaonici i poveo niz hodnik do svoje kancelarije. Nisam mogao da 
hodam dovoljno sporo – poput orijentalne supruge pratila me je uz nekoliko 
bešumnih koraka zaostatka. Nije pripadala sebi. Ništa na njoj nije se slagalo ni sa čim 
drugim – njena kosa, njen široki osmeh, glas, hod, njen džemper, njene cipele – kao 
da je sve nabacano jedno na drugo pukom slučajnošću, i kao da je postojala izvesna 
mogućnost da se sve – kosa, hod, udovi, iznošene farmerke, čarape, sve – razleti na 
sve strane. Šta bi ostalo, pitao sam se. Možda samo osmeh. Ne baš lep prizor, bez 
obzira na to kako poređate delove. Ipak, čudesno dopadljiv. Nekako je, za svega 
nekoliko minuta, uspela da mi stavi do znanja kako mogu da radim šta hoću i da se 
potpuno predaje u moje sposobne ruke. Nije mi smetalo. Tada to nije delovalo kao 
težak teret. 
Progovorila je, i saznao sam da ima dvadeset tri godine, da je kćerka amaterske 
operske pevačice i filadelfijskog biznismena. Imala je četiri godine mlađu sestru i 



talenat za pisanje. Došla je u Kaliforniju zato što je na osnovu nekih kratkih priča 
primljena na jednogodišnji kurs kreativnog pisanja na obližnjem fakultetu. 
Zašto je sada tražila pomoć? Rekla je da je morala da nastavi terapiju koju je 
započela prošle godine, i na zbunjujuć, nesistematičan način pobrojala svoje glavne 
životne poteškoće. Pored njenih eksplicitnih žalbi, primetio sam u toku razgovora još 
nekoliko problematičnih oblasti. 
 
O autoru: 
 
Irvin Jalom (Irvin Yalom) je poznati psihoterapeut i psihijatar, ali i pisac. Stvorio je 
psihoterapijski pristup na osnovama egzistencijalizma i humanizma. Počasni je 
profesor psihijatrije na Univerzitetu Stanford. Plodan je pisac knjiga koje su 
povezane sa psihijatrijom, od kojih su neke prevedene kod nas: Lečenje 
Šopenhauerom, Kada je Niče plakao i Krvnik ljubavi. Psihopolis je već objavio dve 
knjige ovog gurua psihoterapije – Gledanje u sunce (2011) i Čari psihoterapije 
(2011), a u pripremi je i Grupna psihoterapija – teorija i praksa, knjiga koja se smatra 
referencom u toj oblasti. Više o autoru na www.yalom.com. 
 
 

 

http://www.yalom.com/
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