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Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Бугарској, Александра Црквењакова, Службени гласник Републике Србије бр. 
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Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног представника 
Републике Србије – шефа сталне мисије Републике Србије при Савету Европе у Стразбуру, 
Драгане Филиповић, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије другог степена за заслуге у развијању и 
учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 
Републике Словачке, Ивану Гашпаровичу, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Аустралији, Неде Малетић, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Канади, Зорана Вељића, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Уредба о измени Уредбе о Канцеларији за Косово и Метохију, Службени гласник Републике 
Србије бр. 123/2012 
 
Одлука о образовању Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које 
су вођене поводом убиства новинара, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Одлука о образовању Организационог одбора за обележавање државног празника Републике 
Србије Сретење – Дан државности Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању Организационог одбора за пренос посмртних остатака 
чланова породице Карађорђевић у породичну крипту цркве Светог Ђорђа на Опленцу, 
Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Одлука о допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у 
иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Резолуција Народне скупштине Републике Србије о основним принципима за политичке 
разговоре са привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији, Службени 
гласник Републике Србије бр. 4/2013 
 
Упутство о измени и допуни Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних 
књига, Службени гласник Републике Србије бр. 5/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи (пречишћен текст), Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2012 
 



Одлука о расписивању допунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2012 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда, 
Службени лист града Београда бр. 66/2012 
 
 
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о јавним набавкама, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Закон о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине, Службени гласник Републике 
Србије бр. 124/2012 
 
Закон о изменама и допунама Закона о енергетици, Службени гласник Републике Србије бр. 
124/2012 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Deutsche bank AG London по задужењу 
Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад ради реализације Пројекта Јужни ток, Службени 
гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Credit Suisse Bank London, Војвођанске 
банке а.д. Нови Сад, Unicredit bank Srbija a.d. Beograd и Deutsche Bank AG London по 
задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, Службени гласник Републике Србије бр. 
124/2012 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд и 
АИК банке а.д. Ниш по задужењу Галенике а.д. Београд, Службени гласник Републике 
Србије бр. 124/2012 
 
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd по задужењу 
Акционарског друштва за ваздушни саобраћај „JAT Airways” а.д. Београд, Службени гласник 
Републике Србије бр. 124/2012 
 
Уредба о утврђивању државних мрежа метеоролошких станица, програма рада и начина 
извештавања државних мрежа метеоролошких станица, Службени гласник Републике Србије 
бр. 123/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција, Службени 
гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Уредба о мерама подршке грађевинској индустрији кроз дугорочно стамбено кредитирање у 
2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Уредба о утврђивању накнаде за пружање услуга из области метеоролошке и хидролошке 
делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 



Уредба о измени и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Уредба о изменама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац акција 
Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција, Службени гласник 
Републике Србије бр. 124/2012 
 
Уредба о измени Уредбе о мерама подстицаја за производњу електричне енергије 
коришћењем обновљивих извора енергије и комбинованом производњом електричне и 
топлотне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног 
басена, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2013 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора железничке пруге Ваљево–Лозница, Службени гласник Републике Србије бр. 
1/2013 
 
Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног 
округа, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2013 
 
Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и 
Пиротског управног округа, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2013 
 
Уредба о општим условима за емисију и продају дугорочних државних хартија од вредности 
на међународном финансијском тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 4/2013 
 
Уредба о изменама Уредбе о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу 
Закона о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом добара у иностранство, 
Службени гласник Републике Србије бр. 4/2013 
 
Уредба о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Уредба о начину обрачуна и начину расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, Службени гласник Републике 
Србије бр. 8/2013 
 
Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћених произвођача електричне 
енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2013. години, Службени гласник Републике 
Србије бр. 8/2013 
 
Уредба о условима за субвенционисање камата за кредите за одржавање ликвидности и 
финансирање обртних средстава у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
8/2013 
 
Уредба 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. 8/2013 
 



Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КЉУЧ”, Службени гласник Републике 
Србије бр. 8/2013 
 
Уредба о утврђивању подручја бање „Бања Бечеј”, Службени гласник Републике Србије бр. 
8/2013 
 
Уредба о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-
превоза, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о управљању ризицима банке, Службени гласник Републике Србије 
бр. 123/2012 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних 
ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
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. 
123/2012 
 
Одлука о измени Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт 
природног гаса, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Одлука о измени Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте 
нафтоводима и деривата нафте продуктоводима, Службени гласник Републике Србије бр. 
123/2012 
 
Одлука о измени Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне 
енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Одлука о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине, Службени гласник 
Републике Србије бр. 124/2012 
 
Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност на 
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта по цени, мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Одлука о достављању Народној банци Србије података банака ради праћења девизне штедње 
положене код банака, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, Службени гласник 
Републике Србије бр. 125/2012 
 
Одлука о изменама Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде за лиценце за 
обављање енергетских делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2013 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник 
Републике Србије бр. 6/2013 
 



Одлука о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из 
члана 21. став 2. Закона о девизном пословању, Службени гласник Републике Србије бр. 
6/2013 
 
Одлука о износу средстава која се преносе филијали Републичког фонда за здравствено 
осигурање у току 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 6/2013 
 
Одлука о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге продаје и друге 
финансијске услуге у вези са емитовањем дугорочних државних хартија од вредности на 
међународном финансијском тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Одлука о образовању Комисије за преговоре у поступку повећања основног капитала 
Привредне банке Београд а.д. Београд од стране квалификованог инвеститора, односно 
поступку продаје акција Привредне банке Београд а.д. Београд у власништву Републике 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Одлука о образовању Савета за безбедност производа, Службени гласник Републике Србије 
бр. 8/2013 
 
Одлука о допунама Одлуке о образовању Националног савета за заштиту потрошача, 
Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о образовању радне групе за анализу стања и припрему предлога 
мера за стабилизацију и опоравак „JAT AIRWAYS” АД Београд, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2013 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини, а чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 
8/2013 
 
Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку 
евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ, 
Службени гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код 
којих се могу изоставити поједини подаци, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Правилник о измени Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и 
плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку, Службени гласник 
Републике Србије бр. 123/2012 
 
Правилник о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне 
за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске 
комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката, Службени 
гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, Службени 
гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Правилник о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас, 
Службени гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 



Правилник о Списку корисника јавних средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 
124/2012 
 
Правилник о геодетско-катастарском информационом систему, Службени гласник Републике 
Србије бр. 124/2012 
 
Правилник о водним путевима, лукама и пристаништима на којима је пилотажа обавезна за 
пловила одређене врсте и величине, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2013 
 
Правилник о начину утврђивања испуњености услова за именовање тела за оцењивање 
усаглашености мерила, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2013 
 
Правилник о методама испитивања сорте сунцокрета ради признавања сорте, Службени 
гласник Републике Србије бр. 3/2013 
 
Правилник о ценама болесничког дана за продужену рехабилитацију у стационарним 
здравственим установама специјализованим за рехабилитацију, Службени гласник 
Републике Србије бр. 5/2013 
 
Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и 
знака увозника, односно заступника, Службени гласник Републике Србије бр. 7/2013 
 
Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала, Службени гласник 
Републике Србије бр. 7/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим 
питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса за друга правна 
лица (недобитне организације) – обвезнике пореза на добит правних лица, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза 
на добит правних лица, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Решење о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом и 
резервног снабдевача ЈП „Србијагас” Нови Сад, Службени гласник Републике Србије бр. 
124/2012 
 
Решење о одређивању основице осигурања на који се обрачунава и плаћа допринос за 
пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 9/2013 
 
Измене и допуне Статута Привредне коморе Србије, Службени гласник Републике Србије 
бр. 3/2013 
 
Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса, 
Службени гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији, Службени гласник 
Републике Србије бр. 6/2013 
 



Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким 
помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени 
гласник Републике Србије бр. 7/2013 
 
Исправка Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са 
даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 9/2013 
 
Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и 
мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање 
накнаде за њихов рад за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 9/2013 
 
Усклађени динарски износ из члана 13. ст. 3. и 4. Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2012. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 
9), 12) и 13), члана 15а став 2, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а, члана 83. 
став 5. тачка 1) и члана 101а ст. 1, 3. и 4. Закона о порезу на доходак грађана годишњим 
индексом потрошачких цена у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Усклађени динарски износи акциза из чл. 12, 12а и 40г Закона о акцизама годишњим 
индексом потрошачких цена у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Усклађени износи накнаде из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и 
члана 54. став 3. Закона о дувану, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 39/2012 
 
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о престанку 
рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 40/2012 
 
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 40/2012 
 
Одлука о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Покрајинског 
секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за националне савете 
националних мањина, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2012 
 
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава корисника 
буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине, на рачун извршења буџета Аутономне 
Покрајине Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 40/2012 
 
Решење о Изменама Годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди 
у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине бр. 40/2012 
 



Службени лист града Београда 
 
Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2013. годину, Службени 
лист града Београда бр. 66/2012 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на 
територији Републике Србије за 2011. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
124/2012 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења 
јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким 
принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу 
Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Службени гласник Републике 
Србије бр. 124/2012 
 
Одлука о образовању Тела за координацију европске здравствене политике засноване на 
концепту  – „Здравље у свим политикама”, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Одлука о образовању Координационог тела за вођење преговора и предлагање мера за 
унапређење производње и дистрибуције имунолошких лекова у Институту за вирусологију, 
вакцине и серуме „Торлак”, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
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. 124/2012 
 
Одлука о изменама и допунама Статута Републичког фонда за здравствено осигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 1/2013 
 
Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 
коришћењу опреме за рад, Службени гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог 
осигурања и о партиципацији за 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
124/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за 
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов 
рад за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима 
здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 125/2012 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права из 
обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2013 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике 
Србије бр. 1/2013 
 
Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору, 
Службени гласник Републике Србије бр. 1/2013 
 
Правилник о начину добијања сагласности за заснивање новог радног односа и ангажовање 
нових лица, Службени гласник Републике Србије бр. 2/2013 
 
Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на 
основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и 
ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну 
средину, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, 
фебруар и март 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2013 
 
Закључак Владе којим се препоручује државним и другим органима и организацијама, 
привредним друштвима и другим облицима организовања за обављање делатности или 
пружање услуга да 14. јануара, на дан прославе Српске нове године, омогуће запосленима да 
одсуствују са рада, под условима и на начин којим је уређено одсуствовање у дане државних 
и верских празника који се у Републици Србији празнују као нерадни дани, Службени 
гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2013. 
годину, Службени гласник Републике Србије бр. 1/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о оснивању Градског центра за социјално предузетништво Београда, Службени лист 
града Београда бр. 66/2012 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Уредба о допуни Уредбе о статутима ордена и медаља, Службени гласник Републике Србије 
бр. 124/2012 
 
Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2013 
 
Правилник о Програму стручних испита у библиотечко-информационој делатности, начину 
њиховог полагања и висини накнаде за рад чланова Комисије за полагање стручних испита, 
Службени гласник Републике Србије бр. 123/2012 
 
Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста, Службени гласник 
Републике Србије бр. 123/2012 



Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста 
аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са 
посебним заслугама, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим 
здравственим установама, Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012 
 
Правилник о дозволи за рад спортских стручњака, Службени гласник Републике Србије 
бр. 7/2013 
 
Правилник о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку 
издавања и изгледу лиценце за процену ризика, Службени гласник Републике Србије бр. 
8/2013 
 
Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за инспекторе 
заштите од пожара, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Правилник о обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима наставних 
средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и 
издавању јавних исправа у основној школи, Службени гласник Републике Србије бр. 
8/2013 
 
Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у 
спорту, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Категоризација корисника који врше јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и 
фонограма за територију Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 3/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Одлука о изменама Одлуке о Награди града Београда, Службени лист града Београда бр. 
66/2012 
 
Одлука о изменама Одлуке о Награди града Београда за стваралаштво младих, Службени 
лист града Београда бр. 66/2012 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2012. 
години, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких 
цена у Републици Србији од 1. јула 2012.  до 31. децембра 2012. године, Службени гласник 
Републике Србије бр. 8/2013 
 



Податак о висини просечне месечне зараде по запосленом исплаћене у четвртом кварталу 
2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Подаци о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и 
доприноса у Републици Србији у 2012. години, Службени гласник Републике Србије бр. 
8/2013 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у децембру 2012. године, Службени гласник Републике Србије бр. 8/2013 
 
Индекси потрошачких цена за децембар 2012. године, Службени гласник Републике Србије 
бр. 3/2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 
 
 
 
 
 

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. ПОЛИТИКА                 +                + 
2. ДАНАС                 +                + 
3. БЛИЦ                 +                + 
4. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ                 +                + 
5. НИН                 +                + 
6. КУРИР                 +  
7. ВРЕМЕ                 +                + 
8. АЛО                 +                 
9. НЕДЕЉНИК                 +  

 
 
 
 
                                              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 

                +  

5. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену 
прописа 

               +  

 
 
 

 
 
 
                                 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 5, 1921. 
 
 
 
 
 
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. ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ РЕЧНИК 

МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА И 
МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА 
Борис Кривокапић 
Београд: Службени гласник, 2010. 

 
 

  + 

 
         
 

    
2. ИНСТИТУЦИЈЕ НАСЛЕДНОГ ПРАВА 

Дејан Б. Ђурђевић 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
+ 

 

    
3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ 

ПОСТУПКУ 
Невена Петрушић и Драгољуб 
Симоновић 
Београд: Службени гласник, 2011. 

 
 

  + 

 
 
       + 
           

    
4. БОСАНСКИ РАТ 

Добрица Ћосић 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
  + 

 
           

    
5. ИВО АНДРИЋ, КРАЉЕВИНА 

ЈУГОСЛАВИЈА И ТРЕЋИ РАЈХ  
1939-1941: прилог проучавању 
југословенских и српских политичких и 
културних односа са Немачком,  
Аустро-Угарском и Аустријом 
Душан Глишовић 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
  
 

 + 

 

    
6. ДРАЖА: СМРТ ДУЖА ОД ЖИВОТА 

Перо Симић 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
  + 

 

    
7. КОКА-КОЛА СОЦИЈАЛИЗАМ: 

американизација југословенске 
популарне културе шездесетих година   
XX века 
Радина Вучетић 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
 

  + 

 

    
8. САБРАНЕ ПРИЧЕ 

Хулио Кортасар 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
  + 

 
 

    
 
 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
 Немањина 22-26 А. венац 1 

    
9. ОТКУП СИРОВЕ КОЖЕ 

Абдулах Сидран 
Београд: Службени гласник, 2012. 

 
  + 

 

    
10. ЖЕЉА ДА СЕ БУДЕ БЕСКОРИСТАН: 

сећања и размишљања 
Хуго Прат 
Београд: Службени гласник, 2011. 

 
+ 

 

    
11. НИГДЈЕ НИОТКУДА 

Беким Сејрановић 
Београд: Бука, 2012. 

 
+ 

 

    
12. ДЕВЕТ (9) 

Анджеј Стасјук 
Београд: Бука, 2011. 

 
+ 

 

    
13. У ПОМОЋ, МОЛИМ ЗА ОПРОШТАЈ 

Фредерик Бегбеде 
Београд: Бука, 2011. 

 
+ 

 

    
14. У МИСО СУПИ 

Рју Мураками 
Београд: Бука, 2010. 

 
+ 

 

    
15. 699 ДИНАРА 

Фредерик Бегбеде 
Београд: Бука, 2012. 

 
+ 

 

    
16. АУДИЦИЈА 

Рју Мураками 
Београд: Бука, 2012. 

 
+ 

 

    
17. ПОТРЕСНО ДЕЛО ЗАПАЊУЈУЋЕ 

ГЕНИЈАЛНОСТИ 
Дејв Егерс 
Београд: Бука, 2012. 

 
+ 

 

    
18. ИИИИИ ИИИ ИИИИ: роман 

Тао Лин 
Београд: Бука, 2010. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД  ДЕЦЕМБАР 2012 – ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ 

 
  
1. ЈУГОСЛАВИЈА, МОЈА ДЕЖЕЛА 

Горан Војновић 
Београд: Ренде, 2012. 

 

   
2. БОСАНЦИ ТРЧЕ ПОЧАСНИ КРУГ 

Иванчица Ђерић 
Београд: Ренде, 2009. 

 

   
3. О ЉУБАВИ И СЕНЦИ 

Изабела Аљенде 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 

   
4. 1Q84 

Харуки Мураками 
Београд: Геопоетика, 2011. 

 

   
5. АТЛАС ОПИСАН НЕБОМ 

Горан Петровић 
Београд: Моно и Мањана, 2012. 

 

   
6. КАО ЗВЕЗДЕ ПАДАЛИЦЕ 

Звева Казати Модињани 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 

   
7. НЕПОСРЕДНА ОПАСНОСТ 

Вилбур Смит 
Београд: Алнари, 2012. 

 

   
8. ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – МРАЧНИЈЕ 

Е.Л. Џејмс 
Београд: Лагуна, 2012. 

 

   
9. СИМЕОНОВ ПЕЧАТ 

Вања Булић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 

   
10. ПРЕСУДА 

Пени Винћенци 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
 

   
           
 
 
 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
 
 
1. Majerhold Katarina: LJUBAV U FILOZOFIJI: OD ANTIKE DO NOVOG 
VEKA / Novi Sad: Psihopolis institut, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=98:ljubav-u-
filozofiji&Itemid=125
 
Mnogo je pitanja jer je ljubav nešto što ne možemo da opišemo i rešimo u nekoliko rečenica i 
čovečanstvo još od početka svog postojanja pokušava da „razume” ljubav – taj najžilaviji, najživlji, 
najinspirativniji, najstvaralačkiji, najslobodniji a ponekad i okrutan proces. 
 
Autorka nudi hronološki i tematski pregled pristupa ljubavi i njoj srodnih koncepata od antike kroz 
filozofiju, psihologiju, teologiju, medicinu, biologiju... i dovodi nas sve do razumevanja novog 
veka. Pri tome, kao najpoznatije i najistrajnije koncepte ljubavi koji i danas utiču na naše intimne 
veze ističe: mitologiju (Aristofan); kosmologiju (Empedokle); filozofiju (Platon, Aristotel); teologiju 
(Agape, Karitas); umetnost (dvorska ljubav, trubaduri); biologiju-filozofiju (Ruso); psihoanalizu 
(Frojd i transferna ljubav) i filozofiju i umetnost (Nusbaum). 
 
Knjiga želi da predstavljanjem navedenih koncepata široj javnosti pokaže da su pomenuti koncepti 
oni koje ljudi obnavljaju u svojim intimnim odnosima, iako ih tačno ne poznaju i toga nisu ni svesni 
– pošto je čovek jedino biće na planeti koje ima potrebu da se konceptualizuje. Možda će im 
poznavanje ovih kocepata omogućiti i bolje razumevanje sopstvenih pretpostavki o tome šta je za 
njih same ljubav i šta žele da u svom ljubavnom odnosu imaju, da žive, a pre svega da li možda 
sopstveni partnerski odnos žele da pretvore u vezu koja će funkcionisati i donositi više harmonije, 
sreće, mira i ispunjenosti. 
 
 
 
2. Česik Ričard D.: BUDUĆNOST PSIHOANALIZE /  Novi Sad: Psihopolis institut, 
2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=97:budu%C4%87nost-
psihoanalize&Itemid=125
 
Od svog nastanka psihoanaliza je delila sudbinu civilizacijskih dometa zapadne misli, filozofije i 
umetnosti, kao i stvaralaštva i kreativnosti ljudi i mora, ako želi da ima budućnost, da se pridržava 
principa i razvoja ovih disciplina. Zato, paralelno sa tekstovima o psihoanalizi Česik posvećuje 
veliku pažnju i filozofiji, velikanima njene misli kao što su Hegel, Huserl, Hajdeger, Niče, 
Šopenhauer i mnogi drugi, kao i književnosti, pesništvu, posebno Danteu Aligijeriju i njegovoj 
Božanstvenoj komediji koju svrstava u psihoanalitički fundus, ali i pitanjima stvaralaštva i 
kreativnosti kao neophodnim uslovima za obavljanje prakse i razvoja psihoanalize. 
  
Autor u knjizi saopštava šta on podrazumeva pod pojmom psihoanaliza i opisuje njenih pet 
stanovišta ili načina slušanja pacijenata, za koje smatra da su u nepomirljivom konfliktu, ali ih 
postavlja kao stožere u određenju budućnosti psihoanalize. 
  

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=98:ljubav-u-filozofiji&Itemid=125
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=98:ljubav-u-filozofiji&Itemid=125


Prvo stanovište polazi od toga da specifičan identitet psihoanalizi daje delo Sigmunda Frojda i 
njegovo osnovno gledište da su ponašanje i psihički život neke osobe u sadašnjosti determinisani 
onim što im se dešavalo u detinjstvu. Frojdov pojam nagon je od fundamentalnog značaja u 
savremenoj psihoanalizi koja je pre svega psihologija nagona i Česik apeluje na psihoanalitičare da 
se vrate Frojdu čije delo treba da bude kamen temeljac psihoanalize. 
Drugo stanovište koje, po Česiku, određuje psihoanalizu je model teorije objektnih odnosa oličen u 
radu Melani Klajn i Vilfreda Biona koje se zasniva na najranijim projektivnim i introjektivnim 
fantazijama pacijenata kako se one pojavljuju u usmerenosti na objekt. 
Treće stanovište je fenomenologija koja se fokusira na pacijentovo postojanje u svetu, kojoj daje 
veliki značaj iako nije predstavnik egzistencijalističke psihoanalize. Ona je nastala u delima 
Brentana, Huserla, Hajdegera, Sartra... 
Četvrti pristup je psihologija selfa koja se fokusira na stanje pacijentovog poimanja sebe, a peto 
stanovište psihoanalize je interaktivno, relaciono ili intersubjektivno fokusirano na kontratransfer 
terapeuta, a najkompletnije teorijsko tumačenje ovih stavova priložio je  Lipton. 
  
Zanimljivo je i poglavlje posvećeno pitanju da li savremeni psihoanalitičari mogu nešto da nauče iz 
fundusa kulture i umetnosti srednjovekovnih psihoanalitičara, tj. od umetnika i filozofa, pre svih 
Dantea i njegove Božanstvene komedije, a najoriginalnije poglavlje knjige odnosi se na Česikovu 
maštovitu projekciju kako će izgledati psihoanaliza na kraju trećeg milenijuma. 
 
 
 
3. Levitin Danijel Dž.: MUZIKA I MOZAK /  Novi Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=94:muzika-i-
mozak&Itemid=125
 
Knjiga se bavi naukom o muzici iz perspektive kognitivne neuronauke – oblasti koja je na raskršću 
između psihologije i neurologije i donosi neka od najnovijih istraživanja koje su provodili autor i 
drugi istraživači o muzici, o značenju muzike i zadovoljstva koje muzika izaziva. Te studije daju 
uvid u neka veoma značajna pitanja – ako svi mi muziku čujemo na različit način, kako da 
objasnimo dela koja tolike ljude emotivno pokreću – na primer Hendlov Mesija? S druge strane, 
ako svi mi muziku čujemo na isti način, kako onda objasniti velike razlike u muzičkim ukusima – 
kako to da je za nekog Mocart ono što je nekom drugom Madona? 
 
Muzika je za autora knjige najlepša ljudska opsesija, a mozak i muzika zajedno predstavljaju način 
da se razumeju najdublje skrivene tajne ljudske prirode. Upravo zbog toga je i napisao ovu knjigu, 
kaže autor u predgovoru. Namenjena je širokoj čitalačkoj publici, jer je Levitin nastojao da 
pojednostavi teme (ali ne previše) i sva istraživanja objavljena u knjizi su objavljena i u eminentnim 
stručnim časopisima. 
 
Dok je radio kao muzički producent Levitin se često pitao zašto neki muzičari postaju velike 
zvezde, dok drugi jedva tinjaju, kako muzika nekome ide tako lako od ruke, a drugima ne, odakle 
potiče kreativnost i kakva je u svemu tome uloga percepcije, te nedokučive sposobnosti velikih 
muzičara i tonskih snimatelja da čuju nijanse koje većina ljudi ne čuje. Traženje odgovora na ta 
pitanja navelo ga je da pohađa predavanja iz neuropsihologije gde je shvatio da je psihologija nauka 
koja ima odgovore na neka od njegovih pitanja – o pamćenju, percepciji, kreativnosti, i o 
jedinstvenom instrumentu koji pokreće sve to: ljudskom mozgu. 
 
 
 
 

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=94:muzika-i-mozak&Itemid=125
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=94:muzika-i-mozak&Itemid=125


Rekli su o knjizi: 
 
Uzbudljiva otkrića o tome šta i kako radi naš mozak dok slušamo, izvodimo ili stvaramo muziku. 
Knjiga koju će zavoleti muzičari, psiholozi i svi ostali. 

 
Prof. dr Blanka Bogunović, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd 

 
 
Prava knjiga za sve nas koji jednostavno volimo dobru muziku. 

 
Aleksandra Slađana Milošević 

 
 
 
4. Šo Robert; Vud Stefani: EPIDEMIJA POPUSTLJIVOG VASPITANJA /  Novi 
Sad: Psihopolis institut, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=99:epidemija-
popustljivog-vaspitanja&Itemid=125
 
Dr Šo nas vodi kroz nedoumice  savremenog doba: treba li uopšte, i kada treba obratiti pažnju na 
zahteve dece ili ih ignorisati, kazniti decu ili se sa njima složiti? Mudro i znalački, autor izražava 
veru u našu sposobnost da dovoljno dobro obavimo roditeljski posao,  ukazujući nam i na naše 
propuste i slabosti. Knjiga koja će biti uz vas od začeća do zrelosti vašeg deteta, a njen uticaj će se 
preneti i na decu vaše dece. 
 
Pomoći će vam da pronađete odgovore i na sledeća pitanja: 
 

• Zašto je važno da kod deteta razvijamo poštovanje za druge? 
• Zašto su deci potrebna kontrola i granice? 
• Kada odbiti zahtev deteta, a kada mu ugoditi; kada kazniti, a kada podržati? 
• Da li dete mora malo i da trpi ili da mu stalno bude ugodno? 
• Porodične vrednosti, dete i spoljašnji svet. 
• Kako dete zaštiti od negativnih uticaja medija? 
• Zašto pohvaliti samo ono što je zaista postignuto? 

 
Jer, dobro pogledajte oko sebe. Ne možemo da uđemo u neku prodavnicu ili restoran a da ne 
ugledamo nesrećnu decu kako vrište, svađaju se, prkose roditeljima. Roditelji se pak ljute, gunđaju 
i  očajnički trude da ne primećuju svoje neposlušne i osorne potomke. Današnji svet je prepun 
nesrećnih i nezadovoljnih roditelja čija deca pate, dosađuju se, nezadovoljna su, nevesela, otuđena, 
pa čak i nasilna. Ipak, mi ne priznajemo da se sa našom decom događa nešto užasno sve dok se ne 
dogodi neka tragedija i dok se o tome ne raspišu mediji. 
 
Ovo nije knjiga koja će vam reći samo kako treba već i kako morate da postupate prema svojoj deci. 
Autori pozivaju roditelje da preuzmu odgovornost za svoju decu i da im pruže ono što im je zaista 
potrebno da bi rasla, razvijala se i umela da vole. 
 
 
 
 
 

http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=99:epidemija-popustljivog-vaspitanja&Itemid=125
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=99:epidemija-popustljivog-vaspitanja&Itemid=125


Iz uvoda: Probudite se!
 
Ovo nije priručnik koji će vam ponuditi uputstva i savete, već je knjiga koja će vam reći šta je 
neophodno da učinite. Ovo je plan za borbu protiv toksičnih elemenata naše kulture: protiv pritisaka 
koje ona nameće roditeljima, protiv nedostatka prijatnih i opuštenih trenutaka u porodici, protiv 
otvorenog odbacivanja tradicionalnih vrednosti čestitosti i truda, protiv razornog uticaja zasićenosti 
medijima, i protiv potrošačke kulture koja neprekidno nastoji da nam podriva zadovoljstvo i 
povećava naš poriv da kupujemo. Ni na koji način stvari koje posedujemo ne mogu biti zamena za 
velike nagrade koje u životu stičemo kroz naporan rad, sopstvena postignuća, dobra dela, ljubav 
koju pružamo i primamo. Ljudska duša se razvija kroz deljenje, brigu i povezanost sa drugima, kroz 
razumevanje i ispunjenje. Uprkos najboljim namerama roditelja, mnoga današnja deca nenamerno 
su vaspitana da uzimaju a nikada ne uzvraćaju, da stiču ali nikada ne dele, da poseduju ali nikada ne 
cene. Nažalost, živimo u kulturi koju sve više vode ljudi koji su i sami žrtve te iste pošasti i stoga 
nisu sposobni da sopstvenoj deci prenesu vrednosti empatije i moralnog vaspitanja. 
 
Verujem da podizanje dece treba da bude naša najveća prilika da doživimo ispunjenost, 
zadovoljstvo i radost. Neki od vas možda to tako i doživljavaju. Međutim, kada se osvrnem oko 
sebe, vidim da to sve manje važi za mnoge današnje porodice. Ja sam svoju karijeru posvetio tome 
da roditeljima iz raznih okruženja i staleža pomognem da odgajaju prilagođenu i dragu decu koja 
umeju da se iskažu. Što je još važnije, samo središte mog života (i neiscrpan izvor zadovoljstva) i 
dalje su moja deca i moj brak. Glavni cilj mi je da pokažem roditeljima kako da pronađu istinsku 
sreću u podizanju sopstvene porodice i kako da svoju decu povedu kroz život na način koji će 
negovati njihovu dušu. Istovremeno, svi moramo zajedno raditi na tome da uklonimo tempiranu 
bombu nasilja koja otkucava u srcima miliona dece prema kojoj se postupa nepravedno. 
 
Naše društvo je oštećeno. Više ne možemo računati na tradicionalne izvore podrške kao što su 
članovi proširene porodice, verske institucije, programi u zajednici i pouzdane državne škole koji su 
nam nekada pomagali u negovanju i obrazovanju dece. Užasno mi je tužno to što se roditeljima 
mora govoriti kako da za svoju decu pronađu sigurno utočište u društvu koje im više ne pruža 
zaštitu. 
 
Ipak ima nade, jer ta pošast nije virus od kojeg deca jednostavno obolevaju, već je posledica načina 
na koji ih odgajamo. Dovoljno je da roditelji promene svoje ponašanje, i deca će ozdraviti. Na 
stranicama koje slede definisaću taj problem, analiziraću dobronamerne ali opasne roditeljske 
metode koje ga potkrepljuju, i pružiću jasne smernice o tome kako da svoje dete zaštitite od pošasti. 
Moramo hitno nešto preduzeti; kucnuo je poslednji čas. Pogledajte samo jedne večernje vesti, ili 
čak samo prošetajte po susedstvu ili po obližnjim prodavnicama – to će biti dovoljno da shvatite 
zbog čega. 
 
 
 
5. Lata Najdžel: TINEJDŽERI: KAKO IM POSTAVITI GRANICE I PRI TOM 
SAČUVATI ŽIVCE / Novi Sad: Psihopolis institut, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=100:tinejd%C5%BEeri-
kako-im-postaviti-granice-i-pri-tom-sa%C4%8Duvati-%C5%BEivce&Itemid=125
 
Odmah na početku Lata poručuje roditeljima da  ovo nije knjiga koja će ih uputiti kako da u svim 
tim problemima budu  savršeni roditelji.  Ovo je knjiga koja će vam govoriti o tome kako da budete  
dovoljno dobar roditelj, jer je to zaista dovoljno dobro. 
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Posebnu pažnju Lata posvećuje kažnjavanju kao vaspitnoj meri pitajući se zašto je „kazna” tako 
omražena reč i da li  kazna zaista kod mladih izaziva duboku emocionalnu traumu i nanosi ozlede 
njihovom samopoštovanju? Zašto se deca po svaku cenu moraju osećati dobro i zadovoljno, čak i 
kada su uradili nešto vrlo loše?  Lata tvrdi da kazna, ipak, pomaže tinejžeru da shvati vezu između 
svog ponašanja i posledice svog ponašanja i da jeste delotvoran način da se ponašanje promeni. 
Naravno, u kombinaciji sa pohvaljivanjem i nagrađivanjem kao moćnim motivacijskim faktorima 
promene ponašanja. 
 
Da biste izašli na kraj sa tinejdžerima, dovoljno je da primenite nekoliko osnovnih principa. Na 
strani tinejdžera su mladost i energija, na strani roditelja  su godine i iskustvo  i sa ovim 
„kapitalom” i jedni i drugi ulaze u svojevrsnu igru za koju Lata tvrdi da je mnogo jednostavnija 
nego što je većina nas navedena da veruje. 
 
Važno je postići tri veštine – nadmudriti, nadigrati i nadtrajati. Ako u vaspitanju tinejdžera 
savladate te veštine  očekuje vas vrlo velika nagrada – vaše mentalno zdravlje. A izlazak iz velike 
avanture odgajanja dece sa zdravim razumom vredan je cilj! 
 
Lata tvrdi da tinejdžeri treba da se bune – to im je posao, a roditelji imaju zadatak da im daju razlog 
da budu dobri, ali i razlog da ne budu loši. U knjizi ćete saznati kako funkcioniše tinejdžerski 
mozak, kako da ne dozvolite da budete nemoćan roditelj, zašto roditelj ne treba da bude drugar, 
kako da njihov problem ne pretvorite u svoj, kako pronaći tačku emocionalne povezanosti sa 
tinejdžerom, kada je najbolje da ne menjate tinejdžera već vaš pristup, itd. 
 

• Šta je oružje za masovno ometanje roditelja?  
• Šta da uradite kada ne znate šta da uradite? 
• Kada je najbolje da ne menjate tinejdžera, već vaš pristup? 
• Zašto roditelj ne treba da bude drugar?  
• Kako da njihov problem ne pretvorite u svoj?  
• Zašto je „kazna” tako omržena reč? 

 Pobesneli tinejdžeri, problemi u školi, opsednutost seksom, lenjost, droga, nasilje, nevolje sa 
policijom, depresije, suicidne misli, samopovređivanje, samohrane majke. 
 
 
 
6. Hejli Džej: KAKO BRAK UČINITI UŽASNIM I DRUGI ESEJI O 
PSIHOTERAPIJI / Novi Sad: Psihopolis institut, 2011. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.psihopolis.edu.rs/index.php?option=com_k2&view=item&id=95:kako-brak-
u%C4%8Diniti-u%C5%BEasnim&Itemid=125
 
Nakon nedavno objavljene knjige Strategije psihoterapije pred čitaocima je još jedna dragocena 
knjiga Džeja Hejlija, tvorca strateške psihoterapije i jednog od najznačajnijih za nastanak pokreta 
sistemske porodične terapije. 
 
Lucidno i duhovito Hejli nas kroz sedam poglavlja knjige vodi kroz ozbiljne teme: prvo poglavlje 
govori o umetnosti psihoanalize,  psihoanalitičkim trikovima, veštini sticanja superiornosti, 
manevrima koje u komunikaciji primenjuju psihoanalitičari. Drugo poglavlje je o moćnim 
taktikama Isusa Hrista i ne bavi se Isusovom duhovnom porukom niti njegovim religijskim idejama 
metaforično izraženim u njegovim rečima i životu. Pregled koji Hejli nudi u knjizi jeste opis načina 
na koji je Isus organizovao ljude i postupao sa njima – o sticanju popularnosti, građenju 
organizacije, prikupljanju sledbenika, o Isusovom glavnom taktičkom doprinosu, o vrhuncu borbe 
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za moć i o tome šta smo naučili od Isusa. Treće poglavlje je o veštini življenja kao šizofreničara, o 
olako upotrebljavanom terminu „šizofreničar”, o razlici između šizofrenije i šizofrene 
komunikacije. Četvrto poglavlje je posvećeno veštinama opstajanja neuspešnih terapeuta, nostalgiji 
za dobroćudnim psihoanalitičarima koji danas više nisu vodeća sila na kliničkom polju; Peto 
poglavlje je o odbrani psihoanalize  i misteriji terapije – šta je cilj terapije, šta dužnost terapeuta, a 
šta uzrok promene. Šesto poglavlje je o racionalizaciji direktivne terapije, a sedmo, naslovno 
poglavlje Kako brak učiniti užasnim je o planiranju nesrećnog braka, biranju pogrešne osobe, 
prepirkama, deci, vanbračnim vezama, bračnim bitkama u starijim godinama,  poslednje poglavlje 
razmatra terapiju kao novi fenomen – da li je svuda ista, ko treba da radi terapiju, metafore, teorije, 
smernice.... 
 
Rekli su o knjizi: 
 
Da je ne bismo zloupotrebili, komunikaciju moramo prvo razmatrati. Lucidno i duhovito Hejli nas 
provodi kroz ozbiljne teme. 
 

Dr Zoran Milivojević, psihoterapeut, predsednik 
Saveza društava psihoterapeuta Srbije 
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