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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 
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УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Краљевини Мароко, Станислава Стакића, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Грчкој, Драгана Жупањевца, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Мађарској, Радета Дропца, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 
при Асоцијацији нација југоисточне Азије (ASEAN), са седиштем у Џакарти, Јована 
Јовановића, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Малезији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти, Јована Јовановића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Сталној мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу, Душка Лопандића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Мали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Алжиру, Мирослава 
Шестовића, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Киргиској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви, Славенка 
Терзића, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кипру, Драгана Бисенића, 
Службени гласник Републике Србије бр. 42/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Украјини, Радета Булатовића, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Бугарској, Владимира Ћургуса, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Румунији, Зорана С. Поповића, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Републици Аргентини, Гордане Видовић, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног представника 
Републике Србије – шефа сталне мисије Републике Србије при Организацији уједињених 
нација у Њујорку, Феодора  Старчевића, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 



Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у 
Краљевини Холандији, Чедомира Радојковића, Службени гласник Републике Србије бр. 
44/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске 
о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Македоније о 
запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава, 
Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 6/2013 
 
Меморандум и Анекс меморандума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Литваније у области европских интеграција, Службени гласник Републике Србије 
– Међународни уговори бр. 5/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Словеније о полицијској сарадњи, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 5/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Турске у борби против тешких кривичних дела, нарочито тероризма и 
организованог криминала, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
5/2013 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Словеније о бављењу плаћеним пословима чланова породица особља 
дипломатско-конзуларних представништава, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 6/2013 
 
Закон о објављивању закона и других прописа и аката, Службени гласник Републике Србије 
бр. 45/2013 
 
Закон о измени Законика о кривичном поступку, Службени гласник Републике Србије бр. 
45/2013 
 
Уредба о оснивању Канцеларије за брзи одговор, Службени гласник Републике Србије бр. 
46/2013 
 
Уредба о служби у активној резерви у специјализованим јединицама цивилне заштите, 
Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА” и 
„СТРОГО ПОВЕРЉИВО”, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о прихватању Извештаја о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са 
Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније, 
укључујући процес имплементације постигнутих договора, Службени гласник Републике 
Србије бр. 38/2013 
 
Одлука о употреби и учешћу припадника Војске Србије у Мисији Европске уније за обуку 
војних и безбедносних снага Малија (EUTM Mali) у 2013. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 45/2013 



Одлука о усвајању Извештаја Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору 
над радом служби безбедности за 2012. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 
45/2013 
 
Одлука о образовању Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања 
Рома, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о образовању Савета за националне мањине, Службени гласник Републике Србије бр. 
46/2013 
 
Одлука о изменама и допуни Одлуке о Националном савету за децентрализацију Републике 
Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Информационо-комуникационе установе 
„Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”, Службени гласник Републике Србије бр. 
46/2013 
 
Одлука о раду Стручне службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о образовању Привременог органа у општинама на територији Аутономне Покрајине 
Косово и Метохија, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
Правилник о допуни Правилника о кућном реду Посебног одељења за издржавање казне 
затвора за кривична дела организованог криминала, Службени гласник Републике Србије бр. 
43/2013 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Цириху, Швајцарска 
Конфедерација, Вере Вукићевић, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Решење о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Штутгарту, Савезна Република 
Немачка, Пера Јанковића, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Закључак Владе Републике Србије којим се усваја Акциони план у склопу приступања 
Републике Србије Партнерству за отворену управу за 2013. годину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 38/2013 
 
Стратегија полиције у заједници, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Декларација о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине, 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о потврђивању Стразбуршке конвенције о ограничењу одговорности у унутрашњој 
пловидби (CLNI 2012), Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 
6/2013 
 
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о 
сарадњи у области поморског транспорта, Службени гласник Републике Србије – 
Међународни уговори бр. 6/2013 
 
Закон о железници, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Службени гласник Републике 
Србије бр. 47/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Службени гласник 
Републике Србије бр. 47/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
Службени гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о  доприносима за обавезно социјално осигурање, 
Службени гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Службени гласник 
Републике Србије бр. 47/2013 
 
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, Службени гласник Републике Србије бр. 
47/2013 
 
Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Окањ бара”, Службени гласник 
Републике Србије бр. 39/2013 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Светско првенство у рвању за кадете Србија 
2013”, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2013 
 
Уредба о утврђивању Програма подршке активностима удружења за подстицање развоја 
предузетништва у 2013. години, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2013 
 
Уредба о измени и допунама Уредбе о условима и начину подстицања производње и продаје 
трактора и прикључних машина за тракторе у Републици Србији у 2013. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 39/2013 
 
Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка 
„Ђердап”, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2013 
 
Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2013. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 43/2013 
 



Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 44/2013 
 
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”, 
Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката 
приватизације, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Уредба о престанку важења Уредбе о условима и начину подстицања производње и продаје 
путничких возила произведених у Републици Србији у 2013. години, Службени гласник 
Републике Србије бр. 45/2013 
 
Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте, Службени гласник Републике Србије 
бр. 46/2013 
 
Уредба о надзору над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству, 
Службени гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара 
планина” Књажевац, са Законом о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије 
бр. 39/2013 
 
Одлука о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја 
посебне намене Националног парка Копаоник на животну средину, Службени гласник 
Републике Србије бр. 39/2013 
 
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. 39/2013 
 
Одлука о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2012. годину, Службени 
гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за период 1. јануара – 31. децембра 2012. године, Службени гласник Републике 
Србије бр. 41/2013 
 
Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредба члана 109. став 1. 
Закона о планирању и изградњи, Службени гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09, 64/10 
и 24/11, није у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2013 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке, Службени гласник 
Републике Србије бр. 43/2013 
 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних 
ставки банке, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на 
давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволе за рад банке и појединих 
сагласности Народне банке Србије, као и на утврђивање критеријума за одређивање 
првокласне банке, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2013 
 



Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије 
наплаћује накнаду за извршене услуге, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2013 
 
Одлука о изменама Одлуке 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. 44/2013 
 
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 10 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 44/2013 
 
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 20 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 44/2013 
 
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 100 динара, Службени гласник 
Републике Србије бр. 44/2013 
 
Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 10, 20 и 100 динара, Службени гласник Републике 
Србије бр. 44/2013 
 
Одлука о сврставању робе коју је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске 
организације, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2013 
 
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са 
Законом о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” са Законом о 
јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” са 
Законом о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са Законом 
о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” са Законом о 
јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Шар планина” са 
Законом о јавним предузећима, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 
транснационалног гасовода „Јужни ток ”, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
  
Одлука о изменама Одлуке о отварању Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и 
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, Службени гласник Републике Србије бр. 
46/2013 
 
Одлука о изменама и допуни 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. 46/2013 
 



Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа за заступање и 
хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод”, Београд, Службени гласник Републике Србије 
бр. 46/2013 
 
Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Комисије за преговоре у поступку 
преузимања имовине и обавеза Развојне банке Војводине, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о измени Одлуке о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања 
царинских дажбина, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код 
дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за 
прерачунавање динарских износа такси у девизе, Службени гласник Републике Србије бр. 
47/2013 
 
Правилник о коришћењу подстицаја за органску производњу, Службени гласник Републике 
Србије бр. 38/2013 
 
Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију 
плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама, 
који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у 
индустријске сврхе, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за 
остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 
5) и 6) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у 
унутрашњем речном саобраћају, за пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхе, 
Службени гласник Републике Србије бр. 38/2013 
 
Правилник о стручном испиту за лица која обављају послове у објектима за производњу, 
пренос и дистрибуцију електричне енергије, Службени гласник Републике Србије бр. 
39/2013 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и 
попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник 
Републике Србије бр. 39/2013 
 
Правилник о условима, начину и поступку издавања и замене, садржини и обрасцу 
бродарске књижице и дозволе за укрцавање, лицима и органима надлежним за уношење и 
оверу података, као и садржини, обрасцу и начину вођења регистра издатих бродарских 
књижица и дозвола за укрцавање, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2013 
 
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2013. годину, 
Службени гласник Републике Србије бр. 40/2013 
 
Правилник о условима за издавање, односно одузимање овлашћења за стручно 
оспособљавање кандидата за лице са сертификатом ADN, Службени гласник Републике 
Србије бр. 41/2013 
 
Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада, 
Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 



Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу 
и коришћење одређених врста отпада, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних 
поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и 
вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Правилник о измени Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким 
условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник Републике Србије бр. 
41/2013 
 
Правилник о обрасцу и року важења потврде о стручној оспособљености запосленог на 
пословима у транспорту опасног терета, Службени гласник Републике Србије бр. 42/2013 
 
Правилник о претходно упакованим производима, Службени гласник Републике Србије бр. 
43/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о платама и другим примањима запослених у 
Министарству финансија – Пореска управа, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2013 
 
Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање 
Сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног 
терета, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Правилник о садржини и обрасцу захтева за испитивање нерегистрованих средстава за 
заштиту биља и активне супстанце односно основне супстанце која није уписана у Листу 
одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе, Службени гласник Републике 
Србије бр. 44/2013 
 
Правилник о условима, поступку, начину одређивања висине накнаде штете и потребној 
документацији за накнаду штете за штетне организме са Листе IA део II, Листе IБ и Листе 
IIБ, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о врсти и условима гаранције путовања, начину 
активирања и другим условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од 
врсте организованог путовања, Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
  
Правилник о техничким стандардима приступачности, Службени гласник Републике Србије 
бр. 46/2013 
 
Правилник о условима за производњу, начину и поступку за декларисање, стављање у 
промет и начину употребе медициниране хране за животиње, Службени гласник Републике 
Србије бр. 46/2013 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о начину подстицања производње и продаје 
трактора и прикључних машина за тракторе у Републици Србији у 2013. години, Службени 
гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање 
права на регрес за гориво, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
Правилник о утврђивању цена и накнада за обраду крви и компоненти крви намењених за 
трансфузију, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2013 



 
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. 38/2013 
 
Упутство о изменама Упутства за спровођење аукцијске куповине/продаје хартија од 
вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Упутство о изменама и допуни Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину 
одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од 
вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Упутство о изменама и допуни Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину 
одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од 
вредности, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Стратегија развоја поштанских услуга у Србији за период 2013–2016. године, Службени 
гласник Републике Србије бр. 43/2013 
 
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, Службени 
гласник Републике Србије бр. 38/2013 
 
Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, Службени 
гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
 
РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Закон о правима пацијената, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2013 
 
Закон о заштити лица са менталним сметњама, Службени гласник Републике Србије бр. 
45/2013 
 
Уредба о начину додељивања корисничких дозвола, методологији уноса и ажурирања 
података и начину приступа и коришћења података из Јединствене базе Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Уредба о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем 
процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се 
остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим 
установама, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Уредба о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у 
хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије 
бр. 46/2013 
 
Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим 
издавања на рецепт, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 



Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, Службени гласник Републике 
Србије бр. 41/2013 
 
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. 41/2013 
 
Правилник о критеријумима за избор и лабораторијско тестирање репродуктивних ћелија, 
Службени гласник Републике Србије бр. 41/2013 
 
Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите, Службени гласник Републике 
Србије бр. 42/2013 
 
Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, Службени гласник 
Републике Србије бр. 42/2013 
 
Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, 
Службени гласник Републике Србије бр. 42/2013 
 
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 2013. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 43/2013 
 
Правилник о садржини и начину преноса података о обвезницима доприноса – послодавцима 
и исплатиоцима прихода у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе 
чији је оснивач Република Србија, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Италије о сарадњи у области културе и образовања, Службени гласник Републике 
Србије – Међународни уговори бр. 5/2013 
 
Одлука о оснивању Академије за националну безбедност, Службени гласник Републике 
Србије бр. 39/2013 
 
Одлука о стицању статуса установе културе од националног значаја, Службени гласник 
Републике Србије бр. 41/2013 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских 
студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република 
за школску 2013/2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 



Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних 
студија који се финансирају из буџета за високе школе струковних студија чији је оснивач 
Република за школску 2013/2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских 
студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република 
за школску 2013/2014. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Одлука о утврђивању локалитета Анине у селу Ћелије за археолошко налазиште, Службени 
гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 
Службени гласник Републике Србије бр. 38/2013 
 
Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе  
делатности, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2013 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним пословима у социјалној заштити, 
Службени гласник Републике Србије бр. 42/2013 
 
Правилник о измени и допунама Правилника о евиденцији у средњој школи, Службени 
гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Правилник о измени и допуни Правилника о јавним исправама које издаје средња школа, 
Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Правилник о изменама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива, 
Службени гласник Републике Србије бр. 44/2013 
 
Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и 
извора, као и вођењу евиденције о библиотечко-информационој грађи и изворима, Службени 
гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
Правилник о избору програма од јавног интереса у области развоја информационог друштва 
које реализују удружења, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских 
програма, Службени гласник Републике Србије бр. 47/2013 
 
Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма, Службени гласник Републике Србије бр. 45/2013 
 
 
Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
 
Покрајинска скупштинска одлука о полагању пријемног испита, односно испита за проверу 
склоности и способности за упис на високошколску установу на језицима националних 
заједница, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 15/2013 
 
Одлука о броју места за упис ученика у први разред средњих школа чији је оснивач 
Аутономна Покрајина Војводина у школској 2013/2014. години, Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине бр. 15/2013 
 



Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, 
академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2013/2014. 
години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2013 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних 
студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине у високим школама 
струковних студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у школској 2013/2014. 
години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2013 
 
Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских 
студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у 
саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2013/2014. години, Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине бр. 17/2013 
 
Одлука о накнади члановима Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине из реда 
научних и стручних радника, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 18/2013 
 
 
РАЗНО 
 
 
Службени гласник Републике Србије 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у марту 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2013 
 
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 2013. године, 
Службени гласник Републике Србије бр. 38/2013 
 
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 
исплаћеним у априлу 2013. године, Службени гласник Републике Србије бр. 46/2013 
 
 
Службени лист града Београда 
 
Показатељ смањења потрошачких цена у марту 2013. године, Службени лист града Београда 
бр. 13/2013 
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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. КУРИР +  
7. НАШЕ НОВИНЕ: глас слободне Србије + + 
8. НЕДЕЉНИК + + 
9. НИН + + 
10. 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. 
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ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смештај у библиотекама  
Немањина 22-26 А. венац 1 

 
1. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ 

ДРУШТВИМА 
Секула Новаковић 
Београд: Пословни биро, 2012. 

+ 
 
         
 

    
2. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРОМЕТУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ: са судском праксом 
и прилозима 
Божо Вукчевић 
Београд: Пословни биро, 2012. 

 
 

+ 

 

    
3. КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОСНОВАМА 

СВОЈИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 
Драгољуб Лазаревић 
Београд: Пословни биро, 2012. 

+ 
 
 
                 

    
4. СТИВ ЏОБС 

Волтер Ајзаксон 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
+ 

 
           

    
5. УЧЕНИЦА ПРОФЕСОРА ЏОЈСА 

Љиљана Томановић Пономарев 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
+ 
 

 

    
6. ЗЕМАЉСКИ ДУГОВИ: Иво Андрић у 

причи 
Приредио Милован Марчетић 
Београд: Лагуна, 2012. 

+ 
 

    
7. ЗЛАТНО РУНО: фантазмагорија, књига 1 

Борислав Пекић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
+ 

 

    
8. ЗЛАТНО РУНО: фантазмагорија, књига 2 

Борислав Пекић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
+ 

 

    
9. НАДМОЋ ЉУБАВИ: amoroso crescendo: 

романсиране љубавне биографије 
знаменитих људи 
Татјана Њежић 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
 

+ 

 

    
10. КАД СВАНЕ, РАЗЛАЗ 

Гордана Ћирјанић 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
11. КРПАР, КРОЈАЧ, СОЛДАТ, ШПИЈУН 

Џон ле Каре 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 
+ 

 
 
 



 
Смештај у библиотекама  

 Немањина 22-26 А. венац 1 
 
12. ПОУЗДАН ШПИЈУН 

Алекс Беренсон 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
13. ТРАГАЧ ЗА ИСТИНОМ 

Кејт Е. Марфи 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 
+ 

 

    
14. ТРГОВАЦ УКЛЕТИМ КЊИГАМА 

Марчело Симони 
Београд: Evro-Giunti, 2011. 

 
+ 

 

    
15. ПОСЛЕДЊА СУПРУГА ХЕНРИЈА VIII 

Кероли Ериксон 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
16. АНТИХРИСТОВ ХРАМ 

Фабио Делицос 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
17. ЛЕПО САЊАЈ 

Масимо Грамелинo 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 

 

    
18. КРАЈ ИСКРИВЉЕНОГ СВЕТА 

Мауро Корона 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 
+ 
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ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ  КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ УПРАВЕ ЗА 
ПЕРИОД   АПРИЛ  – МАЈ 2013. ГОДИНЕ 

 
  
1. ЈУГОСЛАВИЈА, МОЈА ДЕЖЕЛА 

Горан Војновић 
Београд: Ренде, 2012. 

 

   
2. КАТЕДРАЛА НА МОРУ 

Илдефонсо Фалконес 
Београд: Лагуна, 2008. 

 

   
3. НОВИ ЈЕРУСАЛИМ 

Борислав Пекић 
Београд: Лагуна, 2012. 

 

   
4. ПОСЛЕДЊА СУПРУГА ХЕНРИЈА VIII 

Кероли Ериксон 
Београд: Evro-Giunti, 2012. 

 

   
5. ТАЈНА БЕЛЕЖНИЦА ФРИДЕ КАЛО 

Франсиско Хагенбек 
Beograd: Алнари, 2012.  

 

   
6. ЗАТОЧЕНИК НЕБЕСА 

Карлос Руис Сафон 
Београд: Чаробна књига, 2012. 

 

   
7. ЧЕТИРИ СЛЕПА МИША 

Џејмс Патерсон 
Београд: Лагуна, 2012. 

 

   
8. ЕПИДЕМИЈА ПОПУСТЉИВОГ 

ВАСПИТАЊА 
Роберт Шо 
Нови Сад: Психополис институт, 2012. 

 

   
9. КУЋА НА ПЛАЖИ 

Џејмс Патерсон 
Београд: Народна књига – Алфа, 2004. 

 

   
10. ПОЖАР 

Розамунд Луптон 
Београд: Лагуна, 2012. 

 
 

  
  
  

 
 
 
 



PREPORUČUJEMO 
 
 
 
 
1. Irvin Jalom: PROBLEM SPINOZA / Beograd: Plato books, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.plato.rs/knjiga-Problem-Spinoza-96970 
 
U novom Jalomovom romanu istražuje se unutrašnji život Spinoze – filozofa koji je promenio tok 
istorije prokrčivši put prosvetiteljstvu, koji je osnovao biblijski kriticizam i koji je formulisao 
mnogo ideja relevantnih za oblast psihoanalize. 
Naporedo sa naracijom o Baruhu Spinozi otvara se priča o ličnom razvoju i unutrašnjim 
proživljavanjima Alfreda Rozenberga, glavnog ideologa nacizma, koji je odigrao ključnu ulogu u 
nacističkom pogromu evropskih Jevreja. 
Spinozu i Rozenberga dele tri veka, a ipak Rozenberg i nacisti imali su neprijatan „Problem 
Spinoza”: mnogi cenjeni nemački mislioci, među njima i Gete, cenili su Jevrejina Spinozu. Taj 
paradoks je čvorište ovog romana. 
 
 
O autoru: 
 
Irvin D. Jalom je rođen 1931. u Vašingtonu. Roditelji su mu emigrirali iz Rusije. Odrastao je u 
siromašnom crnačkom predgrađu. Čitanje i provođenje vremena u biblioteci, bilo mu je jedino 
zadovoljstvo. Sada je penzionisani profesor psihijatrije Stenford univerziteta. Američka 
psihijatrijska asocijaciju mu je dodelila Oskar Pfister nagradu. Autor je bestselera „Kad je Niče 
plakao”, „Krvnik ljubavi”, „Lečenje Šopenhauerom”, „Momma and the Meaning of the Life”, „The 
Gift Therapy” i nekoliko klasičnih knjiga iz psihijatrije, uključujući monumentalno delo „Theory 
and Practice of Groups Psychotherapy” koja je postala standard u tom polju, kao i „Zvaću policiju” 
(Plato books 2011). 
 
 
 
2. Irvin Jalom: KAD JE NIČE PLAKAO / Beograd: Plato books, 2001. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.plato.rs/knjiga-Kad-je-Ni%C4%8De-plakao-48195 
 
Neodoljiva mešavina činjenica i fikcije, drama o ljubavi, sudbini i volji, koja se odigrava u 
intelektualnom previranju Beča 19. veka, uoči rođenja psihoanalize. Fridrih Niče, najveći evropski 
filozof... Jozef Brojer, jedan od očeva psihoanalize... tajni sporazum... mladi stažista, Sigmund 
Frojd: ovo su elementi koji zajedno čine nezaboravnu sagu o fiktivnom odnosu između neobičnog 
pacijenta i nadarenog iscelitelja. Ovaj impresivni roman započinje tako što neodoljiva Lu Salome 
moli Brojera da leči Ničeovo samoubilačko očajanje svojom eksperimentalnom „terapijom 
razgovorom”. Kad eminentni lekar oklevajući prihvati taj zadatak, doći će do značajnog otkrića: 
samo ako se suoči sa sopstvenim unutrašnjim demonima biće u stanju da pomaže svom pacijentu. U 
ovom romanu koji apsorbuje svu našu pažnju, dva briljantna i zagonetna čoveka proniču u dubine 
vlastitih romantičnih opsesija i otkrivaju spasilačku moć prijateljstva. 
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Iz časopisa VREME, broj 614, 10. oktobar 2002.  
 
Aleksandar Jerkov
 
BIČ USAMLJENOSTI 
 
Irvin Jalom: „Kad je Niče plakao”, Beograd, Plato, 2002, prevela Olivera Živanović 
 
Ni posle svih društvenih promena koje uvode i obezbeđuju slobodnije ponašanje ne bi bilo manje 
iznenađenje da neki filozof, ili barem profesor filozofije, pristane da se slika kako vuče kola dok 
nad njim bičem zamahuje mlada, lepa žena, naročito ako je studentkinja. Ipak, Niče je, prihvatajući 
svog prijatelja Pola Rea u isti jaram kojim upravlja čuvena intelektualna zavodnica Lu Salome, 
upravo to učinio. Stvar je dovoljno izazovna, pa čak i zagonetna, da premašuje neku uobičajenu 
predstavu o opčinjenosti i zanosu. Ima u njoj nešto više literarno nego biografsko, nekmoli 
filozofsko. 
S druge strane, poznato je da su se Niče i Frojd – a Lu Salome će nedugo posle te fotografije biti 
jednako fatalan izazov i u krugu psihoanalitičara – sreli u svojoj lektiri, pre svega čitajući 
Šopenhauera, ali isto tako i Dostojevskog, Šekspira i grčke tragedije. Napokon, i jedan i drugi 
otkrivali su jednu dublju stranu čovekove ličnosti, ono zatamnjeno svojstvo duše i karaktera koje 
pokreće sve strasti i odlučujuće utiče na čovekovo mišljenje i delanje. Iz dva različita ugla oni su 
potresli duhovnu istoriju čovečanstva na svršetku XIX veka i svojim uvidima, ali i osobenim stilom, 
otvorili nove mogućnosti razumevanja i razmišljanja, tumačenja i samosaznanja. 
Dovoljno je, prema tome, zamisliti ova dva susreta, jedan stvarni i jedan duhovni, pa da se ukaže 
široko polje mogućnosti od kojih lako nastaje zanimljiva priča. Upravo to nastoji da postigne 
parabiografski roman Irvina Jaloma, profesora psihijatrije na Stenfordu. Jalom je, oslanjajući se na 
ono što se moglo dogoditi, „dogradio” i mistifikovao 1882. godinu šaljući Ničea u Beč da spas od 
nepodnošljive, psihotične usamljenosti potraži u začecima psihoanalitičke procedure koju uvodi 
Frojdov mentor i prethodnik, doktor Jozef Brojer. Frojd ostaje u drugom planu, ali je utkan u priču 
tako što se naslućuje da će se iz ovog slučaja i analize izroditi nešto posebno. To je efektno rešenje, 
kao što je dobro zamišljen, premda ne i tako uspešno realizovan, obrt u kojem Niče analizira 
Brojera pokazujući dvostruko delovanje psihoanalize. Ako nije stvaran, nego moguć, ovaj događaj 
koji je Jalom strpljivo izgradio i popunio biografskim materijalom, sa stanovište duhovne istorije 
uverljiviji je nego da se zbilja odigrao. Jedino je rasplet u jednostavnosti samosaznanja manje 
uzbudljiv no što bi to ideje nihilizma obezbeđivale, ali Jalom je psihijatar, zar ne. Utoliko je više na 
strani duše nego duha, pa i Ničeovu figuru mora da okuje u razmere ljudske patnje više nego 
prometejske i sokratovske filozofske misli. 
Neki bolji znalac istorije filozofije i psihoanalize mogao bi da očekuje više, a neko čiji je pogled na 
književni doprinos i filozofiji i psihoanalizi oblikovan ne samo između Zveva i Prusta, 
Dostojevskog i Mana ili Kafke i Beketa nego u celini onoga što nude klasici svetske književnosti 
mogao bi da traži više pripovedačkog dara no što ga Jalom ima. Ipak, ovaj američki profesor ume 
da priča i priču učini zanimljivom, a to što je jednostavan i poučan, može biti i vrlina ove knjige za 
onoga ko se u stvarima nihilizma i psihoanalize ne razabire sasvim. Naprotiv, upravo će taj čitalac, 
ostavljen da luta između ljubavi i odbojnosti, želje i strasti, potrebe i osujećenosti, između drame 
samorazumevanja i pretumačivanja čitave istorije mišljenja, moći da u ovoj lektiri pronađe neku 
vrstu uvoda u jedno povlašćeno polje duhovne istorije čovečanstva u kojem uvek ima mesta za 
onoga ko traga i stremi, kojem običnost običnog nije dovoljna. Roman „Kad je Niče plakao” zato je 
već posle nekoliko nedelja postao jedna od najbolje prodavanih knjiga u našim knjižarama, što 
samo pokazuje da nije jedini put do bestselera kroz skandal i trač ili kroz uporno medijsko 
uzdizanje nekih izobličenih i priprostih osoba koje su nešto načule i baš bi htele da budu fam fatal, a 
još bi i da pišu. Prosvećujuće dejstvo priče i pričanja neka je vrsta pomoći da se čitalac zaštiti i 
istovremeno slika jednog drugačijeg izdavačkog usmerenja. 

http://www.vreme.co.rs/pretrazivanje-rezultati.php?author=Aleksandar+Jerkov&querytext=&startfrom=0&categoryid=-1&year=all&security=all


 
 
 
3. Fransoaz Žiru: LU – PRIČA O SLOBODNOJ ŽENI / Beograd: Laguna, 2003. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.laguna.rs/n117_knjiga_lu_laguna.html
 
Lu Andreas-Salome, žena velike lepote i natprosečne inteligencije, rođena u Sent Petersburgu 1861. 
godine, bila je u svoje vreme jedna od slavnih zavodnica. Niče i Rajner Marija Rilke su bili ludo 
zaljubljeni u nju, Frojd je bio očaran njome. Čudno je da, uprkos činjenici da je volela muškarce i 
muško društvo, pre trideset pete nije dozvoljavala da joj se oni fizički približe. To ne samo da ih 
nije obeshrabrivalo, već se time njihova želja, kao u Ničeovom slučaju, još više razbuktavala. 
 
Za divno čudo, iako je na hiljade stranica napisano o Lu na svim mogućim jezicima, taj i te kako 
ozbiljan hendikep jedva da se i pominje, a još manje razjašnjava. O tome se ništa ne zna. Fransoaz 
Žiru iznosi po tom pitanju jednu hipotezu kojom bi eventualno moglo da se objasni to frenetično 
čuvanje nevinosti. Lu je kasnije sve to i te kako nadoknadila postavši vatreni zagovornik „ljubavnih 
gozbi” do kraja svog života, ali uvek s muškarcima znatno mlađim od sebe. 
 
U Nemačkoj gde je živela bila je veoma cenjeni romanopisac. Bila je jedna od prvih slobodnih žena 
u Evropi zato što je svojim perom uspevala da obezbedi sebi materijalnu nezavisnost i položaj u 
društvu. Ali njeno najveće remek-delo je ona sama. 
 
 
O autoru: 
 
Fransoaz Žiru je rođena 21. septembra 1916. godine u Ženevi. Bila je novinar, pisac i političar. 
Najčešće teme njenih tekstova i romana bili su politika, seks i feminizam. Bila je glavni i odgovorni 
urednik ženskog magazina El (1946-1953), a potom i suosnivač vodećeg francuskog nedeljnika 
L’ekspres čiji je urednik bila od 1953. do 1974. Godine 1953. postala je prvi francuski ministar za 
ženska pitanja. 
 
Živela je život emancipovane žene i često je govorila o pravima žena. S tim u vezi zanimljivo je 
napomenuti njen roman Lu – priča o slobodnoj ženi u kome iznosi biografiju slavne ruske 
zavodnice i fam fatal Lu Salome. Ova žena natprosečne inteligencije i zavodljivosti bila je 
inspiracija i predmet obožavanja najinteligentnijih muškaraca svog doba. Njome su, pored armije 
ostalih, bili očarani i R. M. Rilke, Niče i, niko drugi, do Sigmund Frojd. U biografiji Lu Salome 
koju je napisala Žiru, posebna pažnja posvećena je razlozima njenog dugog odbijanja seksualnih 
odnosa (do 35. godine), da bi kasnije postala jedna od najslobodnijih i najemancipovanijih žena svih 
vremena. Ovaj paradoks Žiru tumači kao posledicu incesta koji je Lu mogla doživeti u detinjstvu. 
To je jedan aspekt Lu Salome koji nikad ranije nije dotaknut pre Fransoaz Žiru, iako su se njenim 
životom bavili mnogi biografi. Fransoaz Žiru je umrla 19. januara 2003. u 86. godini života. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laguna.rs/n117_knjiga_lu_laguna.html


4. Irvin Jalom: LEČENJE ŠOPENHAUEROM / Beograd: Plato books, 2007. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.plato.rs/knjiga-Le%C4%8Denje-%C5%A0openhauerom-57860 
 
„Lečenje Šopenhauerom” je romaneskna slika grupne terapije, unutrašnji pogled na članove grupe i 
način na koji ih vešti psihoanalitičar vodi i ohrabruje da ne padnu i ne posustanu. Postoje delovi 
knjige koji se čitaju kao psihoterapeutska verzija Platonove „Gozbe”, u kojima dinamičnost 
omogućava junacima da otkriju svoje unutrašnje glasove koji bi im inače ostali potpuno nepoznati. 
Glavni junak, eminentni psihoterapeut Džulijus Hercfeld, kome je preostala još jedna godina života, 
nedeljnim seansama sa pacijentima od svoje poslednje godine pravi poslednju volju i testament. 
Suštinsku vrednost tih terapija, pa samim tim i čitave knjige, predstavlja prisustvo Hercfeldovog 
pacijenta iz prošlosti kome tada nije uspeo da pomogne, Filipa Slejta, samopriznatog seksualnog 
zavisnika koji je pronašao utehu i terapiju za svoju zavisnost u filozofiji Artura Šopenhauera. Slejt 
ne propoveda Šopenhauera, on ga živi ili barem pokušava da to radi. Dolazak na terapiju jedne od 
Slejtovih ranijih žrtava, dovodi ga do odluke da stavi na test svoju životnu filozofiju. Kada se svi 
pacijenti suoče sa skrivenim delovima svoje prošlosti, i doktor Džulijus, podstaknut Filipom, takođe 
dolazi do suočenja... 
 
 
 
5. Vladeta Jerotić: PUTOVANJA, ZAPISI, SEĆANJA: 1951-2001. / Beograd: Srpska 
književna zadruga, 2003. 
 
Preuzeto sa sajta: 
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=536
 
Vladeta Jerotić, naš poznati psihijatar, psihoanalitičar, tumač književnih dela i religijski mislilac, u 
knjizi Putovanja, zapisi, sećanja ispisuje stranice koje otkrivaju najintimnije delove njegove ličnosti. 
Ova duboko emotivna i refleksivna knjiga istovremeno je i jedna vrsta uvoda u Jerotićevu 
autopoetiku i u njegov način pristupa stvarnosti, čoveku, vlastitoj ličnosti i njenom mestu u svetu. 
Dva dela ove dinamične knjige – putopisni i dnevničko-refleksivni – daju ubedljivu književnu sliku 
o jedinstvu Jerotićeve ličnosti kao osnovi za njegovu duhovnu smirenost i za širinu i ubedljivost 
njegovih pogleda na stvarnost. 
 
 
O autoru: 
 
Vladeta Jerotić je rođen 1924. godine u Beogradu u kome je završio gimnaziju i Medicinski 
fakultet. 
Specijalizirao je neuropsihijatriju, a u Švajcarskoj, Nemačkoj i Francuskoj psihoterapiju. 
Radio je više decenija kao šef Psihoterapeutskog odeljenja bolnice „Dr Dragiša Mišović”. 
Od 1985. kao profesor po pozivu predaje Pastirsku psihologiju i medicinu na Teološkom fakultetu u 
Beogradu. 
Jerotić je razvio obimnu i plodnu publicističku delatnost iz graničnih oblasti religije i psihoterapije i 
filosofije i psihijatrije. 
Takođe je održao predavanja iz psihijatrije, religije i književnosti u gotovo svim većim gradovima 
Jugoslavije. 
Od 1984. godine Vladeta Jerotić je član Udruženja književnika Srbije, a redovan je član Medicinske 
akademije i dopisni član Srpske akademije nauka. 
 
 
 

http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=536


6. Radivoj Radić: ROMEJSKI SVET: kratka istorija svakodnevnog života u 
Vizantiji / Beograd: Zavod za udžbenike, 2012. 
 
Preuzeto sa sajta: http://www.zavod.co.rs/promotion_detail.asp?NavID=I10043
 
Nova knjiga Radivoja Radića „Romejski svet” približava nam jedno davno vreme, zaboravljene 
običaje, strahove i nade stanovnika Vizantijskog carstva. Svakodnevni život na selu ili u gradovima, 
dečje igre, način školovanja, verovanja i razvoj hrišćanstva glavne su teme novog izdanja biblioteke 
„Herodotove zavrzlame”. Tekst je bogato ilustrovan, a prate ga spisak svih vizantijskih careva i 
rodoslovi dinastija Komnin i Paleolog. Na posteru je data karta razvoja Vizantijskog carstva. 
 
 
O autoru: 
 
Radivoj Radić rođen je 1954. godine. Diplomirao je (1980), magistrirao (1985) i doktorirao (1991) 
na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Boravio je na višemesečnom naučnom 
usavršavanju u Atini (1985/1986) i u Centru za vizantijske studije Dambarton Ouks u Vašingtonu 
(SAD), školske 1997/1998. godine. 
 
Redovni je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i šef Katedre i seminara za vizantologiju. 
Predaje Istoriju Vizantije i na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Filozofskom fakultetu u Prištini 
(Kosovska Mitrovica) i Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu (Pale). Gostujući je profesor na 
Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. 
 
Učestvovao je na četrdesetak međunarodnih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu i do sada je 
objavio oko sto pedeset naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima. Prevashodno 
se bavi poznovizantijskom istorijom i vezama između Vizantije i južnoslovenskih zemalja u 
kasnom srednjem veku, kao i temama iz svakodnevnog života u vizantijskom svetu.  
Živi u Beogradu. 
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