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УВОДНА НАПОМЕНА 

 
„Месечни преглед“ информише о новим садржајима у библиотеци. 

Све што се у „Месечном прегледу“ објављује намењено је као 
информација посланицима, радним телима Скупштине АПВ, 
покрајинским органима, организацијама и службама Владе и Скупштине 
АП Војводине, као и другим корисницима, сходно Правилнику о начину 
коришћења документационог и информационог материјала и података 
којима Библиотека располаже. 
 

ФОНД БИБЛИОТЕКЕ ЧИНЕ: 

1. СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА: 
 

• Савезни службени листови (1945-2006) 
• Службена гласила бивших република СФРЈ (1964-1990) 
• Републичкa службенa гласила (1945-   ) 
• Покрајински службени листови (1945-   ) 
• Vajdasàg autonóm Таrtomány hivatalos lapja (1945-   )  
• Úradný vestník Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny (1945-   ) 
• Buletinul oficial al Socialiste provinciei autonome Voivodina (1945-   ) 
• Службени новини Автономней покраїни Войводини (1945-   )  
• Службени лист САП Косово (1964-1989)  
• Службени листови општина и градова: 

 
 

Сл. лист Ада  Сл. лист Кањижа 
Сл. лист Алибунар Сл. лист Кикинда 
Сл. лист Апатин  Сл. лист Ковачица 
Сл. лист Бач  Сл. лист Ковин  
Сл. лист Бачка Паланка Сл. лист Кула  
Сл. лист Бачка Топола  Сл. лист Мали Иђош  
Сл. лист Бачки Петровац Сл. лист Нови Бечеј  
Сл. лист Бела Црква Сл. лист Нови Кнежевац  
Сл. лист Бечеј  Сл. лист Опово  
Сл. лист Врбас Сл. лист општина Срема  
Сл. лист Вршац Сл. лист Оџаци  
Сл. лист Града Зрењанина Сл. лист Пландиште  
Сл. лист Града Новoг Сада Сл. лист Сента  
Сл. лист Града Панчева  Сл. лист Сечањ  
Сл. лист Града Сомбора  Сл. лист Србобран  
Сл. лист Града Сремска Митровицa  Сл. лист Сремски Карловци  
Сл. лист Града Суботицe  Сл. лист Темерин  
Сл. лист Жабаљ  Сл. лист Тител  
Сл. лист Житиште Сл. лист Чока  

2. ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
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3. ЧАСОПИСИ: 
 
 
 
 
 
 

Билтен Преглед 
Бизнис и финансије Привредни саветник  
Билтен судске праксе ВСС Саопштење  
Војвођански магазин Статистички годишњак Србије  
Економист Финансије 
Зборник радова Bug  

CM  
Digital  

Информативни билтен Управе 
за заједничке послове 
републичких органа Hi-files 
Култура полиса  Mikro  
Месечни преглед National geographic  
Месечни статистички преглед PC-press  
Огледало Svet kompjutera  
Општине у Републици Србији Vidi  

 

4. ШТАМПА: 

Дневна и недељна штампа: 
 

Барометар Курир  
Блиц Национални грађански 
Вечерње новости НИН 
Време Политика 
Глас јавности Пољопривредник 
Данас Послови 
Дневник  Преглед 

Штампа на језицима националних заједница: 
 

Családi kör Libertatea 
Hét Nap Мagyar szó 
Hlas l'udu Руске слово 
Hrvatska riječ   

Локална штампа:  
 

Зрењанински лист Сомборске новине 
Кикиндске новине Сремске новине 
 Суботичке новине 

 

5. КЊИГЕ 

Информације, као и целокупан фонд расположивих података и 
материјала, могу се добити у библиотеци у згради Владе АП Војводине 
(соба бр.27/I). 
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1. СЕДНИЦЕ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
ОДРЖАНЕ У СЕПТЕМБРУ 

 
 
 

1.1. Дневни ред 44. седнице Владе АПВ, одржане 
1. септембра 2010. године 

 
 
 

1.  Предлог решења о постављењу помоћника покрајинског 
секретара за здравство (е-3464) 

2. Предлози решења о  

 2.1. разрешењу вршиоца дужности управника Српског народног 
позоришта у Новом Саду  

 2.2. именовању управника Српског народног позоришта у Новом 
Саду (е-3460)  

3.  Информација о начину реализације пројекта „Заштита и 
унапређење стања животне средине на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2010. години“ са Предлогом уговора о 
суфинансирању пројекта „Заштита и унапређење стања животне 
средине на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010. 
години“ (е-3458) 

4.  Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
„Vojvodina investment  promotion – VIP“ за период јануар – јуни 
2010. године (е-3380) 

5. Захтев Иштвана Пастора, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за привреду и Силване Тодоровић, 
помоћника покрајинског секретара за привреду, за одобрење 
службеног путовања у Цеље (Република Словенија), у периоду од 
9. до 11. септембра 2010. године (е-3465) 

6.  Предлози решења о  

 6.1. разрешењу члана Управног одбора Фонда за развој 
Аутономне Покрајине Војводине 

 6.2. именовању члана Управног одбора Фонда за развој 
Аутономне Покрајине Војводине (е-3467) 

7.  Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-155 (е-3468)  
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1.2. Дневни ред 45. седнице Владе АПВ, одржане 
8. септембра 2010. године 

 
 
 

1.  Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Дирекцији за робне резерве 
Аутономне Покрајине Војводине (е-3433) 

2. Предлози решења о  

 2.1. разрешењу директора Завода за јавно здравље Сомбор 

 2.2. именовању директора Завода за јавно здравље Сомбор (е-3466) 

3.  Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Програма рада Фонда за развој Аутономне Покрајине 
Војводине за 2010. годину (е-3474)  

4. Мишљење Скупштини АП Војводине на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине са Нацртом 
одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине (е-3462) 

5. Информација о начину реализације обавезе ДОО „DR ERES – MAGIC 
FOOD“ Суботица по основу програма о суфинансирању погона за 
примену нових технологија у АП Војводини (е-3478) 

6. Информација о начину реализације обавезе ДОО „ЖИТОХЕМ“ 
Зрењанин по основу програма о суфинансирању погона за примену 
нових технологија у АП Војводини (е-3479) 

7. Информација о расподели робе по основу Уговора  
број: 114-451-02243/2008-02 о суфинансирању погона за примену 
нових технологија у АП Војводини (е-3471) 

8. Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу, за одобрење 
службеног путовања Роланду Кокаи, стручном сараднику у 
Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу, у Сегедин 
(Република Мађарска), дана 9. септембра 2010. године (е-3472) 

9. Захтев Милорада Ђурића, покрајинског секретара за културу и 
Милана Мицића, помоћника покрајинског секретара за културу, за 
одобрење службеног путовања у Бања Луку (Република БиХ), 11. и 
12. септембра 2010. године (е-3473) 

10. Захтев др Слободана Пузовића, покрајинског секретара за заштиту 
животне средине и одрживи развој, за одобрење службеног путовања у 
Национални парк „BUKK“, Директорат НП Егер (Република Мађарска), у 
периоду од 15. до 18. септембра 2010. године (е-3484) 
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11. Захтев мр сци др Томислава Стантића, покрајинског секретара за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, за одобрење службеног 
путовања у  Салзбург (Аустрија), у периоду од 18. до 21. септембра 
2010. године (е-3485) 

12. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 12.1. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-156  

 12.2. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-02-157 (е-3483) 

13.  Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу (е-3412) 

14.  Предлог решења по жалби и допуне жалбе Кабић Гордане из 
Руменке изјављеној на првостепено решење Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику и демографију  
број: 113-553-01088/2010-04 од 27. 07. 2010. године (е-3480) 

15.  Предлог решења по жалби и допуне жалбе Наташе Јовановић-
Љешковић из Врбаса изјављеној на првостепено решење 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију 
број: 113-553-01110/2010-04 од 28. 07. 2010. године (е-3481) 

16. Информација о актуелној ситуацији у ПИК „БЕЧЕЈ“ из Бечеја (е-3492) 
 
 
 

1.3. Дневни ред 46. седнице Владе АПВ, одржане 
15. септембра 2010. године 

 
 

1.  Информација о начину реализације дела обавезе ДОО „Панон 
опека“, Жабаљ, по основу програма о суфинансирању погона за 
примену нових технологија у АП Војводини (е-3501) 

2.  Информација о реализацији Закључка Извршног већа АП Војводине 
број: 338-00014/2008 од 9. октобра 2008. године (е-3503) 

3.  Информација о остварењу јавних прихода у АП Војводини у периоду 
јануар – јун 2010. године (е-3505) 

4. Предлог уговора о преносу оснивачких права у Јавном предузећу 
„Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица (е-3495) 

5.  Захтев Иштвана Пастора, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за привреду, за одобрење службеног 
путовања Дејану Томићу, инспектору у Покрајинском секретаријату 
за привреду, у Беч (Република Аустрија), у периоду од 26. до 29. 
септембра 2010. године (е-3497) 
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6.  Захтев мр Андора Делија, покрајинског секретара за прописе, 
управу и националне заједнице, за одобрење службеног путовања у 
Салцбург (Република Аустрија), у периоду од 18. до 21. септембра 
2010. године (е-3502) 

7.  Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП Војводине 
и покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу, за одобрење 
службеног путовања Митру Васиљевићу, вишем стручном сараднику 
у Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу, у 
Ферару (Република Италија), у периоду од 19. до 23. септембра 
2010. године (е-3504) 

8. Захтев за давање сагласности за деобу и замену пољопривредног 
земљишта (е-3513) 

9. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Скупштини АП Војводине број: 401-00112/2010-02-158 (е-3512) 

10.  Захтев мр Дели Андора, покрајинског секретара за прописе, управу 
и националне заједнице, за одобрење службеног путовања Мариусу 
Рошу, помоћнику покрајинског секретара за прописе, управу и 
националне заједнице, Слободанки Станковић-Давидов, помоћнику 
покрајинског секретара за прописе, управу и националне 
заједнице, Даниели Николић, вишем стручном сараднику у 
Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне 
заједнице и Бојану Грегурићу, стручном сараднику у Покрајинском 
секретаријату за  прописе, управу и националне заједнице, у 
Болоњу, Болцано, Падову, Трст, Верону и Венецију (Република 
Италија) и Рогашку Слатину (Република Словенија), у периоду од 
19. до 26. септембра 2010. године (е-3514) 

 
 
 

1.4. Дневни ред 47. седнице Владе АПВ, одржане 
20. септембра 2010. године 

 
 
 

1.  Нацрт Покрајинске скупштинске Одлуке о ребалансу буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину (е-3540) 
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1.5. Дневни ред 48. седнице Владе АПВ, одржане 
22. септембра 2010. године 

 
 
 
 

1. Предлог решења о именовању чланова Савета Високе техничке 
школе струковних студија у Новом Саду као представника 
оснивача (е-3515) 

2. Предлог решења о именовању чланова Савета Високе техничке 
школе струковних студија у Зрењанину као представника оснивача 
(е-3517) 

3. Предлог решења о именовању чланова Савета Високе пословне 
школе струковних студија у Новом Саду као представника 
оснивача (е-3518) 

4. Предлог решења о именовању чланова Савета Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди као 
представника оснивача (е-3520) 

5. Предлог решења о именовању чланова Савета Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача у Сремској 
Митровици као представника оснивача (е-3521) 

6. 

 

Предлог решења о именовању чланова Савета Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у 
Вршцу као представника оснивача (е-3523) 

7.  Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Управи за заједничке послове 
покрајинских органа (е-3500) 

8. Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању и 
спровођењу пословне политике издавачке установе „Мисао“ у Новом 
Саду у току 2009. године (е-3510) 

9.  Информација о реализацији пете фазе пројекта „Афирмација 
мултикултурализма и толеранције у Војводини“ 2009-2010. година 
(е-3487) 

10.  Информација о расподели робе по основу уговора  
број: 114-451-00671/2007-07 о суфинансирању погона за примену 
нових технологија у АП Војводини (е-3507) 

11. Информација о расподели робе по основу уговора  
број: 114-451-00489/2008-02 о суфинансирању погона за примену 
нових технологија у АП Војводини (е-3534) 
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12. Информација о начину реализације дела обавезе А.Д. 
„Југоремедија фабрика лекова“, Зрењанин по основу програма о 
суфинансирању погона за примену нових технологија у АП 
Војводини (е-3541) 

13. Информација о начину реализације дела обавезе Д.О.О. „GOLDEN 
GARDEN“, Таванкут по основу програма о суфинансирању погона 
за примену нових технологија у АП Војводини (е-3544) 

14. Информација о неопходности пружања помоћи прехрамбеним 
артиклима по основу реализације програма о суфинансирању 
производних погона (е-3547) 

15. Мишљење Скупштини АП Војводине на Одлуку о расподели нето 
добити ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2009. годину, са Нацртом 
одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити 
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2009. годину (е-3511) 

16. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за финансије  
број: 401-00112/2010-02-159 (е-3555) 

17. Захтев др Бојана Пајтића, председника Владе АП Војводине, 
Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и Горана 
Михајловића, вишег референта у Покрајинском секретаријату за 
информације, за одобрење службеног путовања у Брисел 
(Краљевина Белгија), у периоду од 04. до 07. октобра 2010. 
године (е-3539) 

18. Захтев др Атиле Ченгериja, покрајинског секретара за здравство, 
Мирјане Јанузовић, вишег саветника у Покрајинском секретаријату 
за здравство и Елеоноре Кокаи-Живанов, сарадника у 
Покрајинском секретаријату за здравство, за одобрење службеног 
путовања у Будимпешту (Република Мађарска), дана 29. и 30. 09. 
2010. године (е-3535) 

19. Захтев Модеста Дулића, покрајинског секретара за спорт и 
омладину, за одобрење службеног путовања Јовани Реби, 
самосталној стручној сарадници у Покрајинском секретаријату за 
спорт и омладину, у Брисел (Краљевина Белгија), у периоду од 27. 
09. до 30. 09. 2010. године (е-3538) 

20. Захтев Слободана Пузовића, покрајинског секретара за заштиту 
животне средине и одрживи развој, за одобрење службеног 
путовања мр Татјани Ђурић, помоћнику покрајинског секретара за 
заштиту животне средине и одрживи развој, у Созопољ (Република 
Бугарска), у периоду од 23. до 28. септембра 2010. године  
(е-3554) 
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21. Захтев Иштвана Пастора, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за привреду, за одобрење додатних 
трошкова за одобрено и нереализовано службено путовање Дејану 
Томићу, инспектору у Покрајинском секретаријату за привреду, у 
Беч (Република Аустрија), у периоду од 26. до 29. септембра 2010. 
године (е-3543) 

22. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине број: 401-00112/2010-
02-160 (е-3559) 

 
 
 

1.6. Дневни ред 49. седнице Владе АПВ, одржане 
29. септембра 2010. године 

 
 
 
 

1. Предлог одлуке о образовању и именовању чланова Комисије за 
реализацију пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције 
у Војводини – мере за јачање међунационалног поверења код 
младих“ (е-3506) 

2. Предлог одлуке о упису кандидата припадника српске националне 
заједнице из Републике Хрватске у прву годину студија на факултетима 
у саставу Универзитета у Новом Саду и високим школама струковних 
студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у школској 
2010/2011. години (е-3571) 

3. Предлози решења о: 

 3.1. разрешењу чланова Управног одбора Установе студентски 
центар у Новом Саду  

 3.2. именовању чланова Управног одбора Установе студентски 
центар у Новом Саду (е-3562) 

4. Предлог решења о именовању чланова Савета Високе техничке 
школе струковних студија у Суботици као представника оснивача 
(е-3516) 

5. Предлог решења о именовању чланова Савета Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду као 
представника оснивача (е-3519) 

6. Предлог решења о именовању чланова Савета Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача у Суботици као 
представника оснивача (е-3522) 
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7. Предлог решења о давању сагласности на Измене финансијског 
плана прихода и примања и расхода и издатака Покрајинског 
секретаријата за образовање за 2010. годину (е-3553) 

8.  Информација о расподели робе по основу Уговора  
број: 114-451-00677/2008-07 о суфинансирању погона за примену 
нових технологија у АП Војводини (е-3568) 

9. Информација о начину реализације дела обавезе D.O.O. „MIDEX 
K2“, Сомбор, по основу програма о суфинансирању погона за 
примену нових технологија у АП Војводини (е-3570) 

10. Информација о интервенцији семенском робом из робних резерви 
АП Војводине у циљу ублажавања последица елементарне 
непогоде – поплаве у општини Нови Бечеј (е-3561) 

11. Захтев Милорада Ђурића, покрајинског секретара за културу, за 
одобрење службеног путовања у Печуј (Република Мађарска), дана 
1. и 2. октобра 2010. године (е-3557) 

12. Захтев Дијане Бенка-Росић, директорке Стручне службе за 
реализацију Програма привредног развоја АП Војводине, за 
одобрење службеног путовања делегацији Владе АП Војводине, у 
Цветл и Беч (Република Аустрија), у периоду од 4. до 7. октобра 
2010. године (е-3565) 

13. Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП 
Војводине и покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу, 
за одобрење службеног путовања Владимиру Пандурову, заменику 
покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу, Зденки 
Радаков, помоћнику покрајинског секретара за финансије, Драгани 
Папић, начелнику у Покрајинском секретаријату за финансије, 
Драгици Дејановић, саветнику у Покрајинском секретаријату за 
финансије и Митру Васиљевићу, вишем стручном сараднику у 
Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу, у Брисел 
(Краљевина Белгија), у периоду од 4. до 7. октобра 2010. године 
(е-3575) 

14. Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП 
Војводине и покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу, 
за одобрење службеног путовања Роланду Кокаиу, стручном 
сраднику у Покрајинском секретаријату за међурегионалну 
сарадњу, у Сегедин (Република Мађарска), дана 5. октобра 2010. 
године (е-3574) 

15. Информација о положају листа „Дневник“ (е-3581) 

16. Захтев Мирослава Васина, покрајинског секретара за рад, 
запошљавање и равноправност полова, за одобрење службеног 
путовања у Брисел (Краљевина Белгија), у периоду од 3. до 6. 
октобра 2010. године (е-3577) 
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2. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА  
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ 

 
 

2.1. Службени лист АПВ, број 16; 13.09.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 16, 13. септембар 2010. 
 

  
САДРЖА Ј  

 
 
 

Редни 
број 

Предмет Страна 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

467. Одлука о упису кандидата са инвалидитетом и кандидата ромске 
националне заједнице у високе школе струковних студија чији је 
оснивач Аутономна Покрајина Војводина и на факултете у саставу 
Универзитета у Новом Саду у школској 2010/2011. години 753 

468. Решење о разрешењу директора Дома ученика средњих школа у 
Вршцу 754 

469. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у 
Вршцу 754 

470. Решење о разрешењу директора Дома ученика средњих школа у 
Сремској Митровици 755 

471. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у 
Сремској Митровици 755 

472. Решење о разрешењу директора Дома ученика средњих школа у 
Сомбору 755 

473. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у 
Сомбору 755 

474. Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава 
за реализацију пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему 
топле потрошне воде (ТПВ) у спортскорекреативним и туристичким 
објектима, као и центрима за едукацију у комбинацији са применом 
топлотних пумпи за грејање и климатизацију истих на територији АП 
Војводине“ 755 

475. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања 
Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2010. годину 757 

476. Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за 
коришћење водопривредних објеката за производњу електричне 
енергије и водног земљишта за објекте хидроелектран 757 

477. Решење о разрешењу вршиоца дужности управника Српског 
народног позоришта у Новом Саду 757 

478. Решење о именовању управника Српског народног позоришта у 
Новом Саду 757 
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број Предмет Страна 

479. Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда за развој 
Аутономне Покрајине Војводине 757 

480. Решење о именовању члана Управног одбора Фонда за развој 
Аутономне Покрајине Војводине 758 

481. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за 
здравство 758 

482. Решење о разрешењу дужности директора Завода за јавно здравље 
Сомбор 758 

483. Решење о именовању директора Завода за јавно здравље Сомбор 758 
484. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Програма рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 
2010. годину 759 

 Покрајински секретаријат за 
управу, прописе и националне заједнице  

485. Решење о разрешењу дужности сталног судског тумача-сталног 
судског преводиоца за мађарски језик 759 

 Покрајински секретаријат за 
заштиту животне средине и одрживи развој  

486. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката осталих нивоа 
власти из области управљања отпадом и подизања заштитних 
зелених појасева у 2010. години 759 

 Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство  

487. Конкурс за одобравање и коришћење подстицајних средстава за 
обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2010. годину 760 

488. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реконструкцију и 
изградњу рибњачких површина 761 

489. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију 
активности: Одводњавање пољопривредног земљишта и Уређење 
атарских путева 763 

490. Конкурс за доделу бесповратних средстава за подизање 
пољозаштитних појасева, агрошумских производних система и 
ловних ремиза 763 

 Покрајински секретаријат за 
културу  

491. Конкурс за снимање краткометражних играних, документарних, 
документарно-играних и анимираних филмова у Аутономној 
Покрајини Војводини у 2010. години у продукцији Удружења 
грађана 764 

492. Конкурс за подстицање производње телевизијских програма у 
области културе и уметности на српском језику, језицима 
националних мањина и етничких заједница у Аутономној Покрајини 
Војводини: Конкурс за емитере ТВ програма-приватна предузећа и 
Конкурс за невладине организације-емитере ТВ програма у 2010. 
години 765 
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 Покрајински секретаријат за 
енергетику и минералне сировине  

493. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројекта 
„Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде 
(ТПВ) у домовима ученика на територији АП Војводине“ 766 

494. Конкурс за коришћење соларне енергије за припрему топле 
потрошне воде (ТПВ) у комбинацији са применом топлотних пумпи 
за грејање и климатизацију у спортско-рекреативним и туристичким 
објектима, као и центрима за едукацију на територији АП Војводине, 
који су у приватном власништву. 767 

 Покрајински секретаријат за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу  

495. Конкурс за суфинансирање пројеката који доприносе уједначавању 
степена развијености јединица локалних самоуправа на територији 
АП Војводине 768 

496. Конкурс за доделу средстава за суфинанасирање трошкова учешћа 
јединица локалних самоуправа из АП Војводине на Новосадском 
сајму „INVESTEXPO“ 2010. 769 

 Покрајински секретаријат за 
социјалну политику и демографију  

497. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за 
социјални рад „Пећинци“ у Пећинцима 770 

 Јавно водопривредно предузеће 
„Воде Војводине“  

498. Одлука о висини накнада за коршћење водопривредних објеката за 
производњу електричне енергије и водног земљишта за објекте 
хидроелектране 770 

 Исправка конкурса 771 

 Оглашавање неважећим докумената 771 
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3. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНАТА ИЗ РАДА ОРГАНА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 

· Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист 
Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd и UniCredit Bank Srbija 
a.d. Beograd по задужењу Акционарског друштва за ваздушни 
саобраћај „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd / Влада Републике Србије. -
Београд, 2010. 

· Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за 
осигурање и финансирање извоза Републике Србије / Влада 
Републике Србије. -Београд, 2010. 

· Предлог закона о изменама и допунама Закона о биоцидним 
производима / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

· Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану / Влада 
Републике Србије. - Београд, 2010. 

· Предлог закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама / 
Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

· Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу казне 
затвора за кривична дела организованог криминала / Влада 
Републике Србије. -Београд, 2010. 

· Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој 
заштити / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

· Предлог закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама / 
Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

· Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити људских 
права и достојанства људског бића у погледу примене биологије и 
медицине: Конвенција о људским правима и биомедицини / Влада 
Републике Србије. -Београд, 2010. 

· Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању 
између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике 
Египат о ветеринарској сарадњи / Влада Републике Србије. -
Београд, 2010. 

· Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу 
Републици Србији националног зајма Народне Републике Кине / 
Влада Републике Србије. -Београд, 2010. 
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· Предлог закона о потврђивању Протокола из 1992. године о 
изменама и допунама Међународне конвенције о грађанској 
одговорности за штете проузроковане загађењем и нафтом, 
усвојене 29. новембра 1969. године / Влада Републике Србије. - 
Београд, 2010. 

· Предлог закона о потврђивању Протокола о забранама или 
ограничењима употребе мина, мина изненађења и других 
направа, измењен и допуњен 3. маја 1996. године (Протокол II 
измењен и допуњен 3. маја 1996. године) који је прилог 
Конвенције о забранама или ограничењима употребе одређених 
врста конвенционалног оружја за које се може сматрати да имају 
прекомерне трауматске ефекте или делују без разлике у погледу 
циљева / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

· Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике 
Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности / Влада 
Републике Србије. - Београд, 2010. 

· Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Федеративне Републике Бразила о 
укидању виза за носиоце дипломатских или службених пасоша / 
Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

· Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Федеративне Републике Бразила о 
укидању виза за њихове држављане / Влада Републике Србије. - 
Београд, 2010. 

· Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном укидању 
виза / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

· Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области 
хуманитарног реаговања у ванредним ситуацијама, спречавања 
елементарних непогода и техногених хаварија и уклањања 
њихових последица / Влада Републике Србије. -Београд, 2010. 

· Предлог закона о ваздушном саобраћају / Влада Републике 
Србије. -Београд, 2010. 

· Предлог закона о задуживању Републике Србије код KBC Banke 
a.d. Beograd, Nove Kreditne banke Maribor d.d, EUROBANK EFG a.d. 
Beograd, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad и код BANCA INTESA a.d. 
Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Raiffeisen bank a.d. 
Beograd и Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd које су дале 
заједничку понуду / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 
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4. ПРЕГЛЕД ИЗАБРАНИХ САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 
ЧАСОПИСА И ШТАМПЕ 

  
 

4.1. ПРАВНИ ИНФОРМАТОР 
4.2. ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК   
 

 

 
 
 
 
 

4.3. ПОСЛОВИ 
4.4. ekonom:east    
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4.5. Hi – Files 
4.6. Svet kompjutera 

 

 
 

4.7. BUG 
4.8. PC PRESS 
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4.9. Сремске новине 

 
  

4.10. Зрењанин 
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4.11. Családi KÖR 
4.12. Hlas l'udu 
 

 
 

    

4.13. Libertatea 
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5. КЊИГЕ 
 

5.1. НА Ј ЧИ Т АНИ Ј Е  КЊИ Г Е  У  Б И БЛИО Т Е ЦИ  
 

период од 01.07.2010. до 30.09.2010. 
 

 

Р.бр. Аутор Наслов 

1. Гијом Мусо Зато што те волим 

2. Ивана Кузмановић Amor Porteño 

3. Халед Хосеини  Хиљаду чудесних сунаца 

4. Мирјана Бобић Мојсиловић Happy End 

5. Стиг Лашон Мушкарци који мрзе жене 

6. Џин Сасон Љубав у рањеној земљи 

7. Мирјана Урошевић Парк Carmen Machado 

8. Гордана Куић Мирис кише на Балкану 

9. Барбара Тејлор Бредфорд Не заборави 

10. Џоана Харис Чувари обале 

 

 

 
 

Ова дирљива, људска драма заправо је чаробна 
љубавна прича која вас увлачи у мистериј у и држи 
вас у неизвесности, прича чији завршетак нећете 

тако лако заборавити. 
 

 
О роману Зато што те волим, Мусо каже:  
„Желeо сам да напишем роман о теми „друге шансе“, о могућности 
стварања новог живота после одређених искустава, која су чак веома 
тешка и то је онај прави резултат романа. Кроз безначајне и забавне теме, 
сви моји романи су упућени на позадину у којој се крију дубока питања. 
Натприродна мишљења, мистерије или трилер су само оправдања за 
евокацију других питања, као што су изгубљена љубав, одсуство вољеног 
мушкарца или жене, крхкост егзистенције, наша одговорност за сопствени 
избор. Роман Зато што те волим упућује на тему еластичности: психолошку 
могућност одупирања злој коби са којом смо суочени, да се превазиђе 
тешко искушење, и коначно да се постане јачи.“ 
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6. ДЕШАВАЊА 
 

6.1. ОТВ ОР Е НО  БРАН КО В О  К ОЛО  
Радио 021 04.09.2010 11:55 
 

 
 
Беседом о Бранку Радичевићу (1824-
1853), књижевник Миро Вуксановић 
свечано је у Карловачкој гимназији 
отворио 39. Бранково коло, песничку 
манифестацију на којој ће до 13. 
септембра наступити више од 300 
домаћих и страних песника. 
 

Говорећи о делу једног од највећих песника српског романтизма, као и о 
новом погледу на његову поезију и живот, Вуксановић је истакао да је 
Радичевић на својеврстан начин означио почетак новије српске поезије. 

„У Бранковом недокучивом просторчићу између јаве и сна, своје природно 
гнездо нашла је реч - занос. Велики песник говорио је да сваки човек зна 
шта је јава и шта је сан, али да само песници знају за треће стање, звано 
занос. Управо тај Бранков занос означио је почетак новије српске 
поезије“, рекао је Вуксановић 

 

 
6.2. КЊИ ГА  З А  С В Е  

Данас 06.09.2010 08:11 
 
Градска библиотека у Зрењанину 
Међународни дан писмености, 8. 
септембар обележиће програмом 
који за циљ има промоцију читања 
и писмености. У програму који ће 
почети у 12 часова, своје литерарне 
радове представиће ученици који су 
награђени на манифестацијама 
„Песничка штафета“ и „Читалачка 
значка“ које организује Градска 
народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“. 
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На овај начин, Библиотека промовише младе таленте и њихово 
стваралаштво као један од видова неговања писане речи код деце 
основношколског узраста, објашњава организатор Јелена Ђорђевић. 
Према њеним речима, у среду, 8. септембра упис у Библиотеку биће 
бесплатан, а у Клубу књиге почеће сајам књига који ће трајати до суботе, 
11. септембра. Библиотека је предвидела сајамски попуст на сва издања. 
Обележавање Међународног дана писмености Градска народна библиотека 
„Жарко Зрењанин“ организује уз подршку Канцеларије народних 
посланика у Зрењанину.  
 
 
 

6.3. ДУБ Р А В К А  УГ Р ЕШИЋ  П Р Е Д С Т А В ИЛА  С В О Ј У  

И З ЛОЖБ У  И  Н ОВ У  КЊИ Г У  
Данас 09.09.2010 14:56 
 
 

Хрватска књижевница Дубравка 
Угрешић говорила је јуче у Народној 
библиотеци Србије о новој књизи есеја 
„Напад на минибар“ и изложби 
„Почетница за неписмене“ која је 
постављена у галерији Графички 
колектив. Књига представља 
„неконзистентну, али добру 
компилацију текстова“ који су 
претходно били објављивани на 
бројним домаћим и страним сајтовима, 

између осталих и на „Пешчанику“, док назив изложбе указује на 
интересовање ауторке чије је визуелно поље махом сачињено од 
социјалистичких почетница (буквара) из педесетих година, али и 
њен ауторски статус: она се изјашњава као неписмена у домену 
визуелне уметничке праксе. 
 
 
Дигитална, сасвим нова ера, пренела је укупно стваралаштво на интернет 
и мобилни телефон. Некада је уметничка порука била јасна у линији аутор 
- дело - читалац где је акценат превасходно био на аутору. Затим су 
дошле теоријске школе које су скрајнуле ствараоца и бавиле се 
структуром дела: постколонијализам, феминизам, студије рода и слично. 
Данас је све у рукама удружења фанова који прекрајају постојеће дело 
према својим потребама, одржавају га живим на телевизији, у серијама... 
Тако настаје култ аматера који преузимају стваралачку власт. То нам је 
донела технологија - рекла је Угрешић на јучерашњој конференцији.  
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Аутор-аматер и његова неприкосновеност данас, вуче корене из 
комунизма када се проповедало да ће сви бити ствараоци, што и јесу били 
у аматерским фото-клубовима, кинотекама, аматерским бендовима и 
позоришним трупама. Угрешићева каже и да њену изложбу чине детаљи 
које је сматрала важним за истраживање ове археологије. Сиромашне 
педесете године прошлог века, у које смешта своје детињство, присећа је 
на једину бојанку коју је имала, на цртање по књигама јер папир и блок 
нису били доступни. 

Културни и политички простор некадашње Југославије сасвим је хаотичан, 
сломљен, провинцијалан и потребно је неко време за ресетовање таквог 
система. Не умем да кажем који је то доминантан културни миље јер је 
уметност и публика превише фрагментирана. Ипак, оквири које нам је 
„неко тамо“ наметнуо, потребни су да бисмо могли да кажемо зашто, како 
и колико смо ми бољи од нечега што је канонизовано, шта ми то ново и 
добро доносимо - речи су Угрешићеве.  

 

 
6.4. ВА ТИ КА Н С К А  Б И Б ЛИО Т Е К А  С Е  П ОНОВО  О Т В А Р А  

СрбијаНет 19.09.2010 08:06 
 

 
 
Ватиканска библиотека, једна од најстаријих и најбогатијих у 
свету, након трогодишње обнове у коју је уложено 25 милиона 
евра, 20. септембра поновно отвара врата истраживачима. 
 
Радови у којима је библиотека добила и најсавременију безбедносну 
опрему били су нужни због пукотина које су се појавиле на згради 
изграђеној у 16. веку. У њој се чува око милион и по књига, међу којима 
најстарије потичу из првих векова наше ере, пише данас загребачки 
„Вјесник“.  
 
Библиотека има око 150.000 рукописа, а међу њима је и најбогатије 
опремљена „Библија“ у свету, украшена минијатурама, у чију израду је 
утрошено килограм и по злата, саопштили су конзерватори. Поред обнове 
просторија, међу којима су читаонице са плафонима украшеним фрескама 
- које су сада међусобно боље повезане, библиотека је добила и 
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електронски систем за контролу коришћења књига који омогућује да се у 
сваком тренутку зна где су и да се спречи изношење. Обнову је 
финансирала сама Библиотека Ватикана, уз помоћ спонзора из Италије и 
иностранства. Библиотеку сваке године посети око 4.000 научника, који ту 
могу да истражују дела везана уз право, историју, филозофију, историју 
науке и теологију. 
 
 
 

6.5. ЉУБАВНА  ПИ СМА  ОСКА Р А  ВА Ј Л ДА  НА  А У К ЦИ Ј И  

У  ЕН ГЛ Е С К О Ј  
Бета 21.09.2010 07:53 
 

 
Писма којима се ирски књижевник 
Оскар Вајлд удварао уреднику 
једног часописа у време када је 
хомосексуалност била законом 
забрањена, биће понуђена на 
аукцији 24. септембра, објавио је 
данас Би-Би-Си. 
 
Вајлд (1854-1900) је писма написао 
1887, на врхунцу славе, и упутио их 
тада младом уреднику Олсиџеру Вијану. Вијанова породица је држала 
писма у тајности све до његове смрти 1924. Према речима Алана Џада из 
аукцијске куће Бамфордс из енглеског града Дербија, писма су „значајна 
пошто омогућују попуњавање слагалице о бурном животу Оскара Вајлда, 
аутора „Слике Доријана Греја“ и „Важно је звати се Ернест“ “. Вредност 
писама је процењена на суму од 10.000 фунти. 
 
 
 

6.6. „ДАНА С  С Е  И  У С Т АШОИДИ  Ч И Т А Ј У  НА  

ЋИРИЛИЦИ “  
DW 27.09.2010 06:08 
 

Књижевницима Балкана су уски 
простори у којима стварају само за 
читаоце из своје авлије. Тако се све 
више развија сарадња књижевника 
Београда, Загреба и Сарајева. Лед је 
пробијала београдска издавачка 
кућа Ренде. 
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Повезивање писаца на подручју бивше Југославије некада се чинило 
Сизифовим послом, међутим како време одмиче све је више аутора који 
објављују своје књиге у суседним земља. Све је више и издавача који 
полако, 20 година након рата, продиру на тржишта земаља у региону. 
Највећи јаз, чини се, био је између Србије и Хрватске, али њега је 
премостила пре десет година издавачка кућа „Ренде“, која је својом 
едицијом Ледоломац отворила врата писцима са оне стране граница и 
почела да их објављује на тржишту Србије. Био је то пионирски подухват, 
веома ризичан. Друштва су се опорављала од тек завршених ратова, а 
неповерење је било огромно. 
 
Главна уредница издавачке куће „Ренде“ 
Слађана Новаковић каже да је то био, 
иако пионирски, један потпуно 
нормалан корак, питање је било ко ће га 
први направити. „Хтели смо да 
приближимо ствари које су се временом 
удаљиле и мислим да смо успели.  
То је подразумевало и регионалну 
књижевност. Нама је то било природно и 
нормално, била је то врста изазова јер 
смо те 2000. живели у земљи која је 
стицајем свих тих околности деведесетих била изолована и посвађана са 
свима. То ми је била инспирација, да покажемо да има сјајних људи са 
разних страна и то све наравно кроз књижевност“, појаснила је 
Новаковићева. 
  
Била су то два света 
  
Од те 2000. године до данас у књижарама Србије постали су редовни 
аутори попут Миљенка Јерговића, Бориса Дежуловића, Ведране Рудан, 
Мухарема Баздуља, Емира Имамовића Пиркета, Александра Хемона, 
Андреја Николаидиса. Већ другу годину заредом одржава се и књижевни 
фестивал „Крокодил“, који махом окупља писце из региона, а три велике 
куће из Загреба, ВБЗ, „Алгоритам“ и „Профил“, отвориле су своје 
подружнице у Београду. 
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Миљенко Јерговић, као редовни гост Београда, каже да је културно 
повезивање у региону давало и даје наду да се ствари нормализују, иако 
још увек има одређених проблема и препрека. „Ја сам први пут након рата 
долазио у Београд 1999. године. Долазио сам возом који је возио између 
Загреба и Београда. Тај воз је био страшан и ужасно тужан. Након што би 
прошао Славонски брод, он би се готово потпуно испразнио и у њему су 
били само неки ужасно уплашени и јако сиромашни људи, то се видело на 
њима. И било је нас троје писаца. Ми смо били опуштени и весели и није 
нас се превише тицала та атмосфера воза између Београда и Загреба, 
знали смо да нам полиција не може ништа, да нисмо никоме ни за шта 
криви, ови други људи су се тресли јер су били криви, били су криви што 
путују у Србију, јер у Србији имају неку родбину. То је изгледало као 
прелаз из једног света у други“, прича Јерговић и наставља: 
  
„Данас, 2010. године, та граница готово да и не постоји, људи врло 
слободно комуницирају, у Београд из Хрватске путују сви укључујући и 
којекакве усташоиде и све је скоро нормално. Мислим да је ту улога 
књижевности и посебно појава малих издавача била врло слична појави 
нас троје у возу 1999, нас троје у које су ови уплашени људи гледали као 
у своју наду, јер ако се ми не бојимо шта ће се десити онда ће можда све 
бити у реду. То је оно што су та регионална културна и књижевна 
повезивања највише произвела“, појашњава Јерговић. 

 

 

6.7. АНДРИЋ Е В А  Н А Г Р АД А  З А  МИЛЕНКА  ПА Ј ИЋА  
Блиц 28.09.2010 14:00 
 
Најпрестижнија српска књижевна награда за књигу приповедака, 
збирку или појединачну причу објављену у периодици, која носи 

име Иве Андрића, припала је за 
2009. годину Миленку Пајићу за 
циклус „Документарне приче” из 
књиге „Имам причу за тебе”, 
саопштила је данас Задужбина Иво 
Андрић. 

Како је Тањугу изјавио председник 
жирија проф. др Михајло Пантић, „овај 

циклус се издвојио из, иначе, квалитетне прошлогодишње продукције, 
необичношћу и сугестивношћу приступа једној трагичној теми из 
релативно блиске прошлости”. „У том аспекту Пајић се приближио оном 
типу српске, па и андрићевске приповедне традиције која је историју 
узимала као полазиште наративне имагинације“, казао је Пантић.  
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Он је додао да је жири у коме су још били писци Александар Гаталица и 
проф. др Слободан Владушић прегледао 30 књига приповедака и велик 
број приповедака расутих у периодици да би начинио коначни избор.  

Други члан жирија Владушић, прокоментарисао је Пајићев рад да је „он на 
приповедачки свеж и оригиналан начин исприповедао потресну причу о 
трагичним догађајима из Другог светског рата и управо је захваљујући тим 
формалним иновацијама заслужио Андрићеву награду“.  

У званичном саопштењу жирија стоји да је „у духу традиције која свој 
ослонац има и у делу Иве Андрића, Пајић написао надахнут и потресан 
приповедни циклус, у којем се историјски садржај уздиже до нивоа 
уметнички вредне транспозиције“.  

Пајић (1950), рођен у Београду, објавио је: „Једноставни догађаји“, „Нове 
биографије“, „Пут у Вавилон“, „Уметник у спавању“, „Приче од прозирног 
ваздуха“, „Причина и друга“, „Ја или неко други“, „Мерилин - вечити 
симбол страсти“, „Вежбање маште“...  

Добитник је награда „Милутин Ускоковић“ и „Лаза Костић“.  

 
 

6.8. ТОЛ С Т О Ј Е В Е  “СЕ В А С Т О ПОЉС К Е  ПР ИЧ Е ”  П У Т У Ј У  

У  С В ЕМИР  
СрбијаНет 28.09.2010 21:24 
 
 
Роман „Севастопољске приче“ Лава Толстоја 
(1828-1910) ће ускоро бити послат у свемир 
у знак обележавања 100-годишњице смрти 
писца „Рата и Мира“ и „Ане Карењине“, пише 
лист „Комсомољскаја правда“. 
 
На ову идеју дошло се приликом сусрета у Паризу 
Александра Островског, једног од челника руске 
свемирске агенције, и грофице Александре 
Толстојеве, удовице унука славног руског књи-
жевника. Грофица је изјавила да је одувек сањала 
да присуствује полетању космичког брода што јој 
је обећано да ће јој бити испуњено уз предлог да изабере једно Толстојево 
дело које би било послато међу звезде на карго свемирској летилици 
Прогрес која ће бити лансирана 27. октобра са космодрома Бајконур. 
Избор грофице пао је на „Севастопољске приче“, пре свега због своје мале 
тежине - 70 грама. Наиме, на Прогресу се сваки грам брижно мери.  
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Библиотека у Севастопољу која носи Толстојево име већ је послала један 
примерак руској свемирској агенцији. „Сада припремамо документа за 
његово слање у орбиту“, казао је Островски. 
 
Роман који ће остати у свемиру до краја фебруара моћи ће да прочитају 
руски космонаути на Међународној космичкој станци. „Севастопљске 
приче“, објављене 1855. године, су вероватно аутобиографско дело. Роман 
говори о младићу који је присиљен на војну службу где је и сам Толстој 
учествовао у одбрани опкољеног Севастопоља. 
 
 
 

6.9. ПЕ СНИКИЊА  МИР Ј АН А  БУЛА Т ОВИЋ  ДО БИ Т НИЦА  

ЗЛА Т НО Г  П Е Р А  РУСИ Ј Е  
РТВ Пинк 29.09.2010 11:54 
 

 
Српска песникиња и преводилац 
поезије Мирјана Булатовић добитни-
ца је највеће руске књижевне на-
граде „Златно перо Русије 2010“, 
саопштило је данас Удружење књи-
жевника Србије 
 
 
 
 

Савез руских писаца у писму које је јуче послао председнику УКС Срби 
Игњатовићу, обавестио је да је жири за доделу те награде - после 
спроведеног међународног конкурса који је расписао организациони 
комитет уз сарадњу са Савезом писаца Русије и Фондом руске писмености 
- одлучио да награду у номинацији Књижевни преводи за „Најбољи 
књижевни преводи са руског језика на српски“ (Златни лауреат) добије 
песникиња из Србије Булатовић.  
 
У овој номинацији је било пријављено 55 преводилаца уз 109 превода из 
више од 30 земаља. Жири за доделу награде „Златно перо Русије“, која се 
додељује у десет категорија за стваралачке способности, таленат и 
одржавање најбоље руске литерарне традиције у делима из целог света, 
доделио је награду и песнику из Подгорице, председнику Удружења 
новинара Црне Горе Новици Ђурићу у номинацији Поезија за песму „Јави 
ми да сам жив“ (Сребрни лауреат). У овој номинацији је било пријављено 
562 песника уз 2.236 песничких дела из више од 30 земаља.  
 
Награда „Златно перо Русије“ биће свечано уручена добитницима у 
Централном дому књижевника у Москви 30. октобра.  
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6.10. ПЕ СНИЦИ  Г Л А В НИ  ФАВОРИ ТИ  ОВО Г ОДИШЊЕ Г  

НОБ ЕЛ А  З А  КЊИЖЕ ВНОС Т  
Блиц 30.09.2010 14:09 
 
 
У ишчекивању објављивања 
имена овогодишњег добитника 
Нобелове награде за књижевност, 
које ће бити саопштено за око 
десет дана, у књижевним и изда-
вачким круговима се увелико 
спекулише и прогнозира, а према 
лондонској кладионици Ладброкс 
највише шанси има шведски 
песник Томас Транстромер. 
 
Верна традицији, Шведска академија која додељује престижно признање 
од установљења Нобелове награде пре 109 година, и овог пута показује 
највиши степен дискреције.  

Као и досад, име добитника биће саопштено у четвртак, а да ли ће то бити 
7. или 14. октобра, још се не зна. Строго се пази да листа са номинацијама 
не процури у јавност, а у тајности се држе чак и имена самих чланова 
академије.  

Поред 79-годишњег Транстромера, коме Ландброкс даје квоту 5/1, међу 
фаворитима су такође још три песника Пољак Адам Загајевски, 
Јужнокорејац Ко Ун и Сиријац Адонис.  

Први на листи фаворита кладионица који није песник је парагвајски 
драмски писац Нестор Амариља.  

У Ландброксу су уверени да је Транстромер „на самом врху листе“ не само 
зато што се о њему „већ дуго говори као о потенцијалном добитнику“, него 
и зато што „његов рад заслужује једно такво признање“.  

Ако је судити по квотама кладионичара, шансе да добију престижну 
награду, вредну фесет милиона шведских круна (1,5 милиона долара) 
имају и двојица америчких писаца Томас Пинчон и Филип Рот.    

На листи фаворита нашле су се и четири жене Американка Џојс Керол 
Оутс, Канађанке Маргарет Атвуд и Алис Манро и Британка А. С. 
Бајат...  
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6.11. ПАР А Г Р АФ  ЛЕК С  -  В Е С Т И  
 

Извод из Стручног  коментара 

КОМЕНТАР НОВОГ ПРАВИЛНИКА О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА 
ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА ПРЕВЕНЦИЈОМ И 

ЗАШТИТОМ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ – „Сл. гласник РС“, бр. 
62/2010 

Законом о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 
36/2010 - даље: Закон) је изричито забрањен било који вид злостављања 
на раду и у вези са радом запослених и других лица ангажованих ван 
радног односа (лица која обављају привремене и повремене послове или 
послове по уговору о делу, лица на стручном оспособљавању и 
усавршавању код послодавца без заснивања радног односа, волонтере и 
свако друго лице које учествује у раду код послодавца, по било ком 
основу)...  
Сагласно обавези која је утврђена чланом 28. Закона, министар рада и 
социјалне политике је донео Правилник о правилима понашања 
послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од 
злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 62/2010, ступио на снагу 
4.9.2010. године - даље: Правилник) којим се прописују правила 
понашања послодаваца и запослених, односно других радно-ангажованих 
лица у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду и у вези 
са радом, односно сексуалног узнемиравања.  
Општа правила понашања - кодекс  
Општа правила понашања послодавца и запослених на раду, прописана 
чланом 10. Правилника, обавезују их да поштују, и да се понашају на 
начин којим се обезбеђује достојанство запослених, и нарочито:  
а) послодавац треба да настоји:  
- да обезбеди радну околину у којој ће се послови обављати у атмосфери 
поштовања, сарадње, отворености, безбедности и једнакости,  
- да развија свест код запослених о потреби узајамног поштовања, 
сарадње и тимског рада у извршавању радних задатака,  
- да пружи добар пример тако што ће се према свима понашати љубазно, 
са достојанством и уз дужно поштовање,  
- да омогући синдикатима да својим учешћем дају допринос у 
оспособљавању и раду на превенцији и спречавању злостављања,  
- да омогући запосленима право да изнесу своје мишљење, ставове и 
предлоге у вези са обављањем посла, као и да се њихово мишљење 
саслуша и да због тога не трпе штетне последице;  
б) запослени треба да настоји:  
- да се према другим запосленима и послодавцу понаша са достојанством, 
поштовањем и уважавањем,  
- да личним примером допринесе стварању радне околине у којој нема 
злостављања на раду, као ни понашања које би могло да допринесе 
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злостављању на раду, односно да послове обавља у атмосфери 
поштовања, сарадње, отворености, безбедности и једнакости,  
- да својим учешћем да допринос у раду на превенцији и спречавању 
злостављања.  
Могући облици понашања који указују на злостављање и 
злоупотребу права на заштиту  
  
Могући облици злостављања  
Понашања од којих се треба уздржавати, дефинисана су чланом 12. 
Правилника. Ради превенције од злостављања и сексуалног узнемиравања 
послодавац и запослени треба да се нарочито уздрже од:  
а) понашања која се односе на немогућност одговарајућег 
комуницирања, као што су:  
- неоправдано и намерно онемогућавање запосленог да изнесе своје 
мишљење, као и неоправдано прекидање запосленог у говору,  
- обраћање уз вику, претњу и вређање,  
- узнемиравање запосленог путем телефонских позива и других средстава 
за комуникацију, ако то није у вези са радним процесом и послом који 
запослени обавља,  
- друга истоврсна понашања;  
б) понашања која могу да доведу до нарушавања добрих 
међуљудских односа, као што су:  
- игнорисање присуства запосленог, односно запослени се намерно и 
неоправдано изолује од других запослених тако што се избегава и прекида 
комуникација са њим,  
- неоправдана физичка изолација запосленог из радне околине,  
- неоправдано одузимање запосленом средстaва потребних за обављање 
посла;  
- неоправдано непозивање на заједничке састанке,  
- неоправдана забрана комуницирања са запосленим,  
- друга истоврсна понашања;  
в) понашања која могу да доведу до нарушавања личног угледа 
запосленог, као што су:  
- вербално нападање, исмејавање, оговарање, измишљање прича, ширење 
неистина о запосленом уопште и у вези са његовим приватним животом,  
- негативно коментарисање личних карактеристика запосленог,  
- имитирање гласа, гестова и начина кретања запосленог,  
- понижавање запосленог погрдним и деградирајућим речима,  
- друга истоврсна понашања;  
г) понашања која могу да доведу до нарушавања професионалног 
интегритета запосленог, као што су:  
- неоправдане сталне критике и омаловажавања резултата рада 
запосленог,  
- недавање радних задатака запосленом које није оправдано потребама 
процеса рада,  
- неоправдано онемогућавање запосленог да извршава радне задатке,  
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- давање понижавајућих радних задатака који су испод нивоа знања и 
квалификација,  
- давање тешких задатака или оних који су изнад нивоа знања и 
квалификација;  
- одређивање непримерених рокова за извршење радних задатака,  
- честа промена радних задатака или неоправдана прекидања у раду, која 
нису условљена процесом рада,  
- неоправдано прекомерно надзирање рада,  
- намерно и неоправдано ускраћивање или задржавање информација које 
су у вези с послом,  
- манипулисање са садржином и пословним циљевима запосленог,  
- злонамерно, односно злоупотребом овлашћења давање радних задатака 
који нису у вези са пословима за које је запослени радно ангажован,  
- неоправдана, неоснована или прекомерна употреба камера и других 
техничких средстава којима се омогућава контрола запослених,  
- неоправдано и намерно искључивање запосленог из образовања, 
стручног оспособљавања и усавршавања запослених,  
- друга истоврсна понашања;  
д) понашања која могу да доведу до нарушавања здравља 
запосленог, као што су:  
- неоправдане сталне претње (нпр. раскидом радног односа, односно 
отказом уговора о раду или другог уговора) и притисци којима се 
запослени држи у сталном страху,  
- претња да ће се против запосленог применити физичка сила,  
- физичко узнемиравање које нема елементе кривичног дела,  
- намерно изазивање конфликата и стреса,  
- друга истоврсна понашања;  
ђ) понашања која би се могла сматрати сексуалним 
узнемиравањем, као што су:  
- понижавајући и непримерени коментари и поступци сексуалне природе,  
- покушај или извршење непристојног и нежељеног физичког контакта,  
- навођење на прихватање понашања сексуалне природе уз обећавање 
награде, претњу или уцену,  
- друга истоврсна понашања.  
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