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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  
Информативни билтен Управе 
за заједничке послове 
републичких органа 

CM  
Digital  
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 

 

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). 



ДЕЦЕМБАР 2010.  Месечни преглед 

6 

 

1. СЕДНИЦЕ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
ОДРЖАНЕ У ДЕЦЕМБРУ 

 
 
 

1.1. Дневни ред 59. седнице Владе АПВ, одржане 
1. децембра 2010. године 

 
 
 

1. Предлог решења о одређивању представника Аутономне Покрајине 
Војводине за члана Регионалног развојног савета за регион 
Војводине (е-3886) 

2. Предлог решења о висини новчане награде у области спорта у 2010. 
години (е-3837) 

3. Предлог решења о броју диплома и награда које ће се доделити 
даровитим ученицима и њиховим менторима (е-3878) 

4. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој за 2010. 
годину (е-3888) 

5.  Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана примања и прихода и расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и 
градитељство за 2010. годину (е-3874) 

6. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад за 2010. годину (е-3880)  

7. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма 
рада Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију за  2010. годину (е-3833)  

8. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију за  2010. годину (е-3838)  

9. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 9.1. Влади Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-182 

 9.2. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-183  
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 9.3. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-184  

 9.4. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-185  

 9.5. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-186  

 9.6. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-187  

 9.7. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-188  

 9.8. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-189 

 9.9. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-190  

 9.10. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-191  

 9.11. Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне 
заједнице број: 401-00112/2010-02-192  

 9.12. Покрајинском секретаријату за социјалну политику и 
демографију број: 401-00112/2010-02-193  

 9.13. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-02-194  

 9.14. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-02-195 

 9.15. Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу број: 401-00112/2010-02-196  
(е-3884) 

10. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Влади Аутономне Покрајине Војводине број: 401-00112/2010-02-197 
(е-3885) 

11.  Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП Војводине 
и покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и Роланда 
Кокаиа, вишег стручног сарадника у Покрајинском секретаријату за 
међурегионалну сарадњу, за одобрење службеног путовања у 
Сегедин (Република Мађарска), 2. децембра 2010. године (е-3871) 

12. Захтев Дијане Бенка Росић, директорке Стручне службе за реализацију 
програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине, Милане 
Исаков и Бранке Чорлијe, саветника у Стручној служби за реализацију 
програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине и Саше 
Бошњак, професора Економског факултета у Суботици, за одобрење 
службеног путовања у Беч (Република Аустрија), у периоду од 8. до 11. 
децембра 2010. године (е-3882) 
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13. 
 
Захтев др Бојана Пајтића, председника Владе Аутономне Покрајине 
Војводине и Дејана Авдаловића, саветника председника Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, за одобрење службеног путовања у 
Париз (Република Француска), у периоду од 9. до 11. децембра 
2010. године (е-3891)  

 
 

1.2. Дневни ред 60. седнице Владе АПВ, одржане 
8. децембра 2010. године 

 
 
 

 

1. Нацрт одлуке о замени пољопривредног земљишта у државној 
својини за пољопривредно земљиште у својини АД „Агроунија“ из 
Инђије (е-3905) 

2. Нацрт одлуке о замени пољопривредног земљишта у државној 
својини за пољопривредно земљиште у својини Свилар Стојана Раде 
из Сомбора (е-3906) 

3. Предлог одлуке о образовању Буџетског фонда за развој ловства 
Аутономне Покрајине Војводине (е-3919) 

4. Предлог одлуке о образовању Буџетског фонда за воде Аутономне 
Покрајине Војводине (е-3920) 

5.  Предлог одлуке о висини накнаде за рад, за саветника председника 
и саветника потпредседника Владе Аутономне Покрајине Војводине, 
без заснивања радног односа (е-3916)  

6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Управи за 
заједничке послове покрајинских органа (е-3895) 

7.  Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунaма Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа 
(е-3896) 

8. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за привреду за 2010. годину (е-3917) 

9.  Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана прихода и расхода Покрајинског завода за заштиту 
природе Нови Сад, за период од 1.4. до 31.12. 2010. године (е-3909) 

10. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма 
пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2010. годину (е-3898) 
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11. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina investment 
promotion – VIP“ (е-3901) 

12.  Информација о сталним судским тумачима за подручје судова на 
територији АП Војводине (е-3850) 

13. Предлог решења о укидању решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-87 од 28. новембра 2010. године  
(број: 401-00112/2010-02-206) (е-3922) 

14. Предлози решења о измени решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве  

 14.1. Скупштини Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-167 од 27. октобра 2010. године 
(број: 401-00112/2010-02-207) 

 14.2. Скупштини Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-168 од 27. октобра 2010. године 
(број: 401-00112/2010-02-208)  

 14.3. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-109 од 23. јуна 2010. године  
(број: 401-00112/2010-02-209)  
(е-3923) 

15. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 15.1. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-198  

 15.2. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-199  

 15.3. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-200 

 15.4. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-201 

 15.5. Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне 
заједнице број: 401-00112/2010-02-202 

 15.6. Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и 
равноправност полова број: 401-00112/2010-02-203 

 15.7. Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и 
равноправност полова број: 401-00112/2010-02-204 

 15.8. Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу број: 401-00112/2010-02-205  
(е-3924) 
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16. Захтев делегације Владе АП Војводине коју предводи др Бојан 
Пајтић, председник Владе АП Војводине, за одобрење додатних 
трошкова за службено путовање у Темишвар (Румунија), 7. децембра 
2010. године (е-3899) 

17.  Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута 
Позоришног музеја Војводине (е-3879) 

18. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута 
Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића (е-3881) 

19. Информација о начину реализације Програма решавања вишка 
запослених у радио-дифузној установи Војводине „Радио-телевизија 
Војводине“ (е-3902) 

20. Информација о закупу пословног простора са Предлогом уговора о 
закупу пословних просторија (е-3910) 

 
 
 

1.3. Дневни ред 61. седнице Владе АПВ, одржане 
15. децембра 2010. године 

 
 
 

1. Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2011. годину (е-3972) 

2. Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама 
Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине (е-3958) 

3. Предлог одлуке о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине 
(е-3876) 

4. Предлог одлуке о допуни Одлуке о образовању Одбора за 
обележавање 150 година од оснивања Српског народног позоришта 
у Новом Саду (е-3893) 

5. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Финансијског плана Фонда за развој Аутономне Покрајине 
Војводине за 2010. годину (е-3929) 

6. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о одлагању 
плаћања дуга физичким лицима по основу накнаде за одводњавање 
пољопривредног земљишта за 2008. годину и за 2009. годину  
(е-3942) 

7. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство за 2010. годину (е-3965) 
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8.  Предлог решења о утврђивању измена и допуна Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години (е-3962)  

9. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине 
Војводине за 2010. годину (е-3907) 

10. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за здравство за 2010. годину (е-3968) 

11. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију за 
2010. годину (е-3967) 

12. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој за 2010. 
годину (е-3961) 

13. Предлог решења о додели Годишње награде „Др Зоран Ђинђић за 
младог научника и истраживача“ за 2010. годину (е-3952) 

14. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута 
Српског народног позоришта у Новом Саду (е-3890) 

15. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма 
рада Завода за културу војвођанских Русина за 2010. годину  
(е-3931) 

16. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина за 2010. 
годину (е-3930) 

17.  Предлог Пословника Владе Аутономне Покрајине Војводине (е-3951) 

18. Предлог Програма рада Буџетске инспекције Аутономне Покрајине 
Војводине за 2011. годину (е-3926) 

19. Информација о начину реализације обавезе Д.О.О. 
„СКЕНДЕРПРОМЕТ“, Таванкут по основу уговора о суфинансирању 
погона за примену нових технологија у АП Војводини (е-3944) 

20. Информација о начину реализације дела обавезе ДОО „Стојков“ 
штампарија, Нови Сад по основу реализације програма о 
суфинансирању погона за примену нових технологија у АП 
Војводини (е-3945) 

21. Информација о начину реализације обавезе ДОО „БОЈОНИ“, Београд 
по основу реализације програма о суфинансирању погона за 
примену нових технологија у АП Војводини (е-3946) 



ДЕЦЕМБАР 2010.  Месечни преглед 

12 

22. Информација о начину реализације дела обавезе ДОО „FENIX“, Нови 
Сад по основу реализације програма о суфинансирању погона за 
примену нових технологија у АП Војводини (е-3948) 

23. Информација о обезбеђивању услова за неометан рад кухиња у 
здравственим установама на територији АП Војводине (е-3950) 

24. Информација о неопходности пружања помоћи прехрамбено 
угроженом делу становништва (е-3953) 

25. Информација о остварењу јавних прихода у АП Војводини у периоду 
јануар – септембар 2010. године (е-3956) 

26. Информација о припреми одговора на упитник Европске комисије  
(е-3964) 

27. Предлог споразума између Православне епархије Бачке – Српске 
православне црквене општине у Новом Саду и Аутономне Покрајине 
Војводине – Владе Аутономне Покрајине Војводине о измирењу 
заосталих обавеза (е-3963) 

28. Захтев доц. др Владимира Петровића, помоћника покрајинског 
секретара за здравство, Рајка Булатовића, саветника у Покрајинском 
секретаријату за здравство и мр Милана Парошког, помоћника 
директора Управе за заједничке послове покрајинских органа, за 
одобрење службеног путовања у Бања Луку (Република Српска), 
дана 20. и 21. децембра 2010. године (е-3935) 

29. Захтев за накнадно одобрење службеног путовања делегације Владе 
АП Војводине коју предводи Иштван Пастор, потпредседник Владе 
АП Војводине и покрајински секретар за привреду, у Кечкемет 
(Република Мађарска), дана 13. децембра 2010. године (е-3966)  

30.  Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП Војводине 
и покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и Роланда 
Кокаија, вишег стручног сарадника у Покрајинском секретаријату за 
међурегионалну сарадњу, за одобрење службеног путовања у 
Сегедин (Република Мађарска), дана 22. децембра 2010. године  
(е-3957) 

31. Информација о Предлогу и начину суфинансирања пројеката на 
територији Аутономне Покрајине Војводине од стране Министарства 
животне средине и просторног планирања са Предлогом уговора о 
суфинансирању пројеката за изградњу, реконструкцију и адаптацију 
објеката високоградње и нискоградње на територији Аутономне 
Покрајине Војводине (е-3974) 
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1.4. Дневни ред 62. седнице Владе АПВ, одржане 
22. децембра 2010. године 

 
 
 

1.  Предлог одлуке о начину и критеријумима распоређивања буџетских 
средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и 
националне заједнице за националне савете националних мањина  
(е-3843) 

2. Предлог решења о престанку рада на руководећем радном месту 
помоћнику покрајинског секретара – директору Службе за 
преводилачке послове (е-3911) 

3. Предлог решења о постављењу помоћника покрајинског секретара – 
директора Службе за преводилачке послове (е-3912) 

4. Предлог решења о престанку рада на руководећем радном месту 
помоћнику покрајинског секретара – директору Службе за права 
националних мањина (е-3913) 

5. Предлог решења о постављењу помоћника покрајинског секретара – 
директора Службе за права националних мањина (е-3914) 

6. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и 
програма рада Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet 
за 2010. годину (е-3932) 

7. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó 
Intézet за 2010. годину (е-3933) 

8. Предлог решења о давању сагласности на Измене финансијског 
плана прихода и примања и расхода и издатака Покрајинског 
омбудсмана за 2010. годину (е-3983) 

9. Предлог Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној 
Покрајини Војводини за 2011. годину (е-3990) 

10. Информација о упису ученика у први разред основне школе у 
Аутономној Покрајини Војводини у школској 2010/2011. години (е-3976) 

11. Информација о упису ученика у први разред средње школе за школску 
2010/2011. годину у Аутономној Покрајини Војводини (е-3979) 

12. Информација о статусу одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу 
и о оснивању и раду Привредног друштва за туризам и услуге „Панонија 
ПКВ“ ДОО Нови Сад (е-3981) 

13. Информација о спроведеном поступку јавне набавке услуге осигурања 
имовине Аутономне Покрајине Војводине и запослених у покрајинским 
органима за период 01.01.2011.-01.01.2012. године (е-3977) 
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14. Информација о реализацији акције биолошког сузбијања ларви 
комараца на територији АП Војводине у 2010. години (е-3892) 

15. Предлог решења о преносу неискоришћених средстава Стручне 
службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у 
текућу буџетску резерву, број: 102-401-00112/2010-02-211 (е-3982) 

16. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 16.1. Покрајинском секретаријату за образовање 
 број: 401-00112/2010-02-216  

 16.2. Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне 
заједнице број: 401-00112/2010-02-217  

 16.3. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-02-218 (е-3992) 

17. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност 
полова број: 401-00112/2010-02-219 (е-3994) 

18. Предлози решења о измени решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве  

 18.1. Покрајинском секретаријату за културу број: 401-00112/2010-
101 од 16. јуна 2010. године (број: 401-00112/2010-02-210) 

 18.2. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-84 од 16. јуна 2010. године  
(број: 401-00112/2010-02-212) 

 18.3. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-52 од 12. маја 2010. године  
(број: 401-00112/2010-02-213) 

 18.4. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-7 од 20. јануара 2010. године 
(број: 401-00112/2010-02-214) 

 

 

18.5. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-17 од 24. фебруара 2010. године  
(број: 401-00112/2010-02-215) (е-3993) 

19. Предлог одлуке о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву 
годину дипломских академских студија – мастер и докторских студија, 
који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду у школској 2010/2011. години (е-3996) 

20. Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Покрајинском секретаријату за културу (е-3949) 

21. Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Покрајинском секретаријату за привреду (е-3772) 
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22. Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Покрајинском секретаријату за финансије (е-3995) 

23. Предлог решења о разрешењу директора Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини (е-3986) 

24. Предлог решења о именовању директора Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини (е-3987) 

25. Мишљење Скупштини АП Војводине на Амандмане I-XVII на Предлог 
покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. 
годину (е-4002) 

26. Мишљење Скупштини АП Војводине на Амандмане I-IX на Предлог 
покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске 
скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине  
(е-3999) 

27. Информација о давању на коришћење без накнаде привремено 
одузетог стамбеног објекта са предлогом Уговора о коришћењу без 
накнаде привремено одузетог стамбеног објекта (е-3998) 

28.  Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за културу број: 401-00112/2010-02-220  
(е-4003) 

 
 
 
 

1.5. Дневни ред 63. седнице Владе АПВ, одржане 
29. децембра 2010. године 

 
 
 

1. Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма 
рада и Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде 
за 2010. годину (е-4012) 

2. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 2.1. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-221 

 2.2. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-222 

 2.3. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-223 (е-4016) 
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3. Предлози решења о измени решења о употреби средстава текуће 

буџетске резерве 

 3.1. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-28 од 17. марта 2010. године  
(број: 401-00112/2010-02-224) 

 3.2. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-85 од 16. јуна 2010. године  
(број: 401-00112/2010-02-225) (е-4017) 

4.  Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство (е-4007) 

5. Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Заводу за културу Војводине (е-4005) 

6. Предлог решења о давању сагласности на Статут Архива Војводине 
(е-4004) 

7. Информација о неопходности пружања помоћи прехрамбено 
угроженом делу становништва (е-4009) 

8. Информација о реализацији Закључка Владе АП Војводине  
број: 338-32/2010 од 15. децембра 2010. године (е-4010) 

9. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за културу број: 401-00112/2010-02-226  
(е-4019)  
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2. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ 

 
 

2.1. Службени лист АПВ, број 22; 20.12.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 22, 20. децембар 2010. 
 

 
САДРЖА Ј  

 
 
 

Редни 
број 

Предмет Страна 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

658. Одлука о образовању Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине 
Војводине 1001 

659. Одлука о образовању Буџетског фонда за развој ловства Аутономне 
Покрајине Војводине 1001 

660. Одлука о висини накнаде за рад, за саветника председника и 
саветника потпредседника Владе Аутономне Покрајине Војводине, 
без заснивања радног односа 1002 

661. Одлука о оснивању Завода за трансфузију крви Војводине 1002 
662. Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи за заједничке 

послове покрајинских органа 1003 
663. Одлука о допуни Одлуке о образовању Одбора за обележавање 150 

година од оснивања Српског народног позоришта у Новом Саду 1004 
664. Пословник Владе Аутономне Покрајине Војводине 1004 
665. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада 

Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију за 2010. годину 1011 

666. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског 
плана Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију за 2010. годину 1012 

667. Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег 
програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад за 2010. годину 1012 

668. Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим 
ученицима и њиховим менторима 1012 

669. Решење о висини новчане награде у области спорта у 2010. години 1012 
670. Решење о  давању сагласности на измене и допуне Финансијског 

плана  прихода и расхода Покрајинског завода за заштиту природе 
Нови Сад за период од 01.04.-31.12.2010. године 1013 

671. Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Галерије 
ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића 1013 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

672. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда за 
подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion –
VIP“ 1013 

673. Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута 
Позоришног музеја Војводине 1013 

674. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма 
пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2010. годину 1013 

675. Решење о утврђивању измена и допуна Програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у 2010. години 1014 

676. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Финансијског плана Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине 
за 2010. годину 1014 

677. Решење о давању сагласности на Одлуку о одлагању плаћања дуга 
физичким лицима на основу накнаде за одводњавање 
пољопривредног земљишта за 2008. годину и за 2009. годину 1014 

678. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског 
плана Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 
2010. годину 1015 

679. Решење о додели годишње награде „Др Зоран Ђинђић за младог 
научника и истраживача“ за 2010. годину 1015 

680. Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Српског 
народног позоришта у Новом Саду 1015 

681. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада 
Завода за културу војвођанских Русина за 2010. годину 1015 

682. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског 
плана Завода за културу војвођанских Русина за 2010. годину 1015 

 Покрајински секретаријат за 
социјалну политику и демографију  

683. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за 
социјални рад „Ковачица“ у Ковачици 1016 

 Покрајински секретаријат за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу  

684. Конкурс за суфинансирање међуопштинских приоритетних 
пројеката на територији АП Војводине 1016 

 Покрајински секретаријат за 
енергетику и минералне сировине  

685. Конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру програма 
спречавања и отклањања штетних последица насталих 
експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине 1017 

 Регионална Привредна комора Нови Сад  

686. Одлука о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања 
чланарине Регионалној Привредној комори Нови Сад за 2011. 
годину 1018 
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2.2. Службени лист АПВ, број 23; 23.12.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 23, 23. децембар 2010. 
 

 
САДРЖА Ј  

 
 
 

Редни 
број 

Предмет Страна 

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине   

687. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2011. годину 1025 

688. Покрајинска скупштинска одлука о броју и просторном распореду 
средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина 1153 

689. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама 
Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине 1158 

690. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне 
Покрајине Војводине 1160 

691. Одлука о измени Одлуке о посланицима на сталном раду у 
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 1160 

692. Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 1160 

 Одбор за административна и мандатна питања  

693. Одлука о службеним путовањима изабраних и именованих лица у 
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и скупштинских 
службеника и намештеника 1161 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

694. Одлука о начину и критеријумима распоређивања буџетских 
средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и 
националне заједнице за националне савете националних мањина 1162 

695. Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину 
дипломских академских студија - мастер и докторских студија који 
се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 
2010/2011. години 1163 

696. Решење о престанку рада на руководећем радном месту 1164 
697. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за 

прописе, управу и националне заједнице 1164 
698. Решење о престанку рада на руководећем радном месту 1164 
699. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за 

прописе, управу и националне заједнице 1165 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

700. Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана и Програма 
рада Издавачког завода „Форум - за издавање књига и часописа, 
Нови Сад - Forum Könyvkiadó Intézet-Könyv és Folyóirat Kiadó, 
Újvidék за 2010. годину 1165 

701. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског 
плана Издавачког завода „Форум - за издавање књига и часописа, 
Нови Сад - Forum Könyvkiadó Intézet-Könyv és Folyóirat Kiadó, 
Újvidék за 2010. годину 1165 

702. Решење о разрешењу директора Фонда за подршку инвестицијама у 
Војводини „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ Нови Сад 1165 

703. Решење о именовању директора Фонда за подршку инвестицијама у 
Војводини „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION - VIP“ Нови Сад 1166 

704. Решење о давању сагласности на Статут Архива Војводине 1166 
705. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Заводу за културу Војводине 1166 

706. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада и 
Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 
2010. годину 1166 

 Покрајински секретаријат за финансије  

707. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских 
средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине 
Војводине 1167 

 Сремска привредна комора  

708. Одлука о утврђивању основице и стопе доприноса (чланарине) 
Сремској привредној комори за 2011. годину 1176 
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3. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНАТА ИЗ РАДА ОРГАНА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

• Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист 
Export Development Canada по задужењу РТБ Бор - Групе рударско-
топионичарског басена Бор д.о.о. у реструктуирању / Влада 
Републике Србије. Београд, 2010. 

• Предлог закона о допунама Закона о коморама здравствених 
радника / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

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

• Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике 
Србије за 2010. годину / Влада Републике Србије. - Београд, 2010.  

• Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању 
депозита / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама државних 
службеника и намештеника/ Влада Републике Србије. -
Београд, 2010. 

• Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма / Влада Републике Србије. -
Београд, 2010. 

• Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају и 
ликвидацији банака и друштава за осигурање / Влада Републике 
Србије. - Београд, 2010. 

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

• Предлог закона о потврђивању Атинске конвенције о превозу 
путника и њиховог пртљага морем, усвојене 1974. године и 
Протокола из 2002. године о изменама и допунама Атинске 
конвенције о превозу путника и њиховог пртљага морем, усвојене 
1974. године / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 
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• Предлог закона о потврђивању Споразума Европске конвенције о 
незастаревању кривичних дела против човечности и ратних 
злочина / Влада Републике Србије. - Београд, 2010.  

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије 
и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности / Влада 
Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Македоније о предаји и прихвату лица 
чији је улазак или боравак нелегалан, са Протоколом између Владе 
Републике Србије и Владе Републике Македоније о предаји и 
прихвату лица чији је улазак или боравак нелегалан / Влада 
Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Македоније о регулисању режима 
пограничног саобраћаја / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума о слободној трговини 
између Владе РепубликеСрбије и Владе Републике Казахстан / Влада 
Републике Србије. - Београд, 2010.  

• Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и 
Босне и Херцеговине о изменама и допунама Уговора између Србије 
и Црне Горе и Босне и Херцеговине о међусобном извршавању 
судских одлука у кривичним стварима / Влада Републике Србије. -
Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и 
Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним 
стварима / Влада Републике Србије. -Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и 
Републике Хрватске о изручењу / Влада Републике Србије. -
Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Обилазница око 
Београда/Б) између Републике Србије и Европске инвестиционе 
банке / Влада Републике Србије.  Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице 
Србије: Коридор 10) између Републике Србије и Европске банке за 
обнову и развој / Влада Републике Србије. - Београд,  2010. 



Месечни преглед ДЕЦЕМБАР 2010. 

23 

 

4. ПРЕГЛЕД ИЗАБРАНИХ САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 
ЧАСОПИСА И ШТАМПЕ 

4.1.  НИН 
4.2.  VREME 
4.3.  ekonom:east magazin 
4.4.  ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК 

   
 

   
 
 

 
 



ДЕЦЕМБАР 2010.  Месечни преглед 

24 

4.5. VOJVOĐANSKI MAGAZIN 
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4.6. Hi-Files 
4.7. PC PRESS 
4.8. Svet KOMPJUTERA 
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4.9.  Кикиндске 

 
4.10. ПАНЧЕВАЦ 
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4.11. Hét Nap 
4.12. Hrvatska Riječ 
4.13. Руске слово   
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5. КЊИГЕ 

5.1. НОВ Е  КЊИ Г Е  У  Б И Б ЛИО Т Е ЦИ  
 
 
 

ПОКЛОН КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
 
 

 
 

Антић Чедомир 
170 година британско-српских (југословенских) односа 

Београд : Британска амбасада, 2007 
 
 
 

Божић у српској књижевности 
Зоран Ђерић (приредио) 
Нови Сад : Дневник, 2006 

 
Василевски Ристо 
Фреска од зборови 

Смедерево : Арка, 2005 
 

Василевски Ристо 
Храм, ипак храм 

Смедерево : Арка, 2005 
 

Вељић Александар 
Миклош Хорти : некажњени злочинац 

Београд : Metaphysica, 2009 
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Волшебно ковчеже : антологија на македонската поезија за деца 
Ристо Василевски (превел и препеал) 

Смедерево : Арка, 2002 
 

Вркатић Лазар 
Појам и биће српске нације 

Нови Сад : Издавачка Књижарница Зорана Стојановића, 2004 
 

Закарија Фарид 
Будућност Слободе 

Београд : Dan Graf, 2004 
 

Јеврејке : животне приче жена из Војводине 
Едита Јанков (приредила) 

Нови Сад : Јеврејска општина-женска секција, 2006 
 

Јевтић Милош 
Живот и књижевност : разговори са Мирославом Егерићем 

Београд : Београдска књига, 2007 
 

Јовановић Вера 
Павле Бељански и његова збирка 
Нови Сад : Тиски цвет, 2009 

 
Козер Луис 

Функције друштвеног сукоба 
Нови Сад : Mediterran Publishing, 2007 

 
Милин Жива 

Студије из Србистике 
Timisoara : Uniunea Sarbilor din Romania, 2008 

 
Пешчаник ФМ. Књ. 7 

Светлана Лукић и Светлана Вуковић 
Београд : С. Месаровић : С. Лукић, 2007 

 
Поволни Павел 

Мале и велике последице 
Београд : Народна књига-Алфа, 2006 

 
Поезија Злате Коцић 

Славко Гордић... и др. (уредници) 
Нови Сад : Матица српска, 2006 
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Радовановић Слободан 
Петроварадински комунитет : 1702-1849 
Нови Сад : Футура публикације, 2006 

 
Степановић Милан 

Јован Савић – Иван Југовић 
Сомбор : Педагошки факултет, 2008 

 
Степановић Милан 

Сомборске нити Лазе Костића 
Сомбор : Златна грана : Меморија, 2007 

 
Тронови цркве манастира Крушедола 
Мирослав Тимотијевић (уредник) 

Нови Сад : Галерија Матице српске, 2009 
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5.2. НА Ј ЧИ Т АНИ Ј Е  КЊИ Г Е  У  Б И БЛИО Т Е ЦИ  
 

период од 01.10.2010. до 31.12.2010. 
 

 

Р.бр. Аутор Наслов 

1. Ивана Кузмановић Мање од три 

2. Гијом Мусо Зато што те волим 

3. Елизабет Гилберт Једи, моли, воли 

4. Џин Сасон Кћери принцезе Султане 

5. Карлос Руис Сафон Марина 

6. Џин Сасон Принцеза Султана 

7. Карлос Руис Сафон Игра анђела 

8. Гијом Мусо Како бих без тебе` 

9. Сидни Шелдон Господар игре 

10. Гијом Мусо Само буди овде 

 
 

 
„Мање од три“ очараће све генерације читалаца оба 
пола и већ му се смеши судбина бестселера. Главна 
јунакиња Уна одлучује да прекине вишегодишњу самоћу, 
која је уследила након болног разочарања и изненадног 
престанка љубавне везе.  

Патња кроз коју је прошла открила јој је нове дубине, а 
неограничене могућности појавиле су се када је нестао 
страх од бола. Порасла је и Унина способност да даје и 
прима и зато није нимало чудно што је у свој свет 

привукла Филипа, особу са врлинама које до сада ни код једног мушкарца 
није открила.  

Најљубавнија љубавна прича могла је да почне (додуше не без препрека), 
оповргавајући старо веровање да су „све праве љубави тужне“.  

Напротив, обиље радости и среће, отварање према животу и људима и 
буђење Божанске искре у нашим душама је оно што нам права и дубока 
љубав дарива. Ово је роман који у живот враћа веру, да би донела наду а 
нада искрилила љубав. Љубав каква се може наћи једино у романима - 
искрена и велика, последња и прва. Слила се из самог живота међу 
корице ове књиге.  
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6. ДЕШАВАЊА 

 

 

6.1. ПИ С АЊ Е  Ј Е  М О Ј Е  О Р УЖ Ј Е  П Р О Т И В  Д Р УШ Т В А  К О Ј Е  М Е  

У Г Р ОЖ А В А  К А О  Ј Е Д И Н К У  
Данас 01.12.2010 13:02 
 
 

 
Риба поново осваја град и то у великом стилу. Читаоци је напросто 
обожавају и то у неколико романа, нарочито у „Деда Ранковим 
рибљим теоријама“, делу Мирјане Ђурђевић које је ових дана 
доживело треће издање. 
 
 
Њена јунакиња је Харијета, бивша полицијска инспекторка МУП-а Србије 
која је радила у одељењу за крвне и сексуалне деликте. У овом роману, 
она се враћа из Америке након акције „Сабља“, где сазнаје да је убијен 
њен бивши љубавник Богдан Бандука - Банда, високи службеник државне 
безбедности.  

У први мах се претпоставља да се ради о освети због губитака нанесених 
организованом криминалу, али у Алеји заслужних грађана Харијета 
сусреће превише уцвељених „удовица“ за једну православну сахрану. 
Стицајем невољних околности, оличених у агресивности једине законите 
међу њима извесне Кривоусте Зоре, Хари бива увучена у нерасветљавање 
Бандине смрти... Читаоцима се ова прича толико допала да су прва два 
тиража напросто „планула“, те је дуго чекано да се неко удостоји да 
објави и треће издање ове приче која се чита у једном даху, која је 
духовита, иронична и забавна и која тера свакога ко је прочита да све 
време „цркава од смеха“. У разговору за наш лист, ауторка Мирјана 
Ђурђевић говори у чему је „квака“ овог романа, будући да су љубавне и 
остале заврзламе освојиле љубитеље добре домаће књижевности још пре 
неколико година. 
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- Када бих умела да вам одговорим на питање „у чему је тајна успеха“, ја 
бих само писала бестселере. Али није увек тако. И знате шта је занимљиво 
- моји романи који су најоштрија друштвена критика мање се читају од 
ових мало бенигнијих. На прву лопту, „Деда Ранкове рибље теорије“ су 
један с’н’с (секс & смеј) роман, а биће да је то људима потребно - каже 
књижевница Мирјана Ђурђевић.  

Како сами кажете, реч је о пародији на трилер, са друге стране 
чини се да је роман и веома филмичан. Да ли је било размишљања 
о екранизацији овог или било ког другог вашег романа? 

- Око готово сваког мог романа почну да се вију такве приче које чујем из 
треће руке, али никада није отишло даље од тога, што је негде и логично 
мада не баш сасвим разумљиво. Имам утисак да је у Србији филм постао 
велики породични посао који се затвори пре него што финални производ 
уопште уђе у биоскопску салу. Дотле су сви већ намирени, укључујући и 
стрину која ради кетеринг, шурака који држи возни парк, бабу-
шминкерку... Па и сценариста, који ти је у најгорем случају нечији јаран. 
Гледаност филма уопште не улази у калкулацију и на њу нико ни не 
рачуна. А ја у фамилији немам никакве филмаџије, па се нешто и не надам 
да ће снимати филм по мом роману. 

Однос реалности и фикције у овом роману веома је добро 
испреплетен. Кроз читав роман поред духовитости провејава 
цинизам - може ли писање да буде оружје у борби против сурове 
политичко-криминалне стварности у којој живимо? 

- Тако је, то јесте моје оружје за борбу против криминализованог друштва 
које ме угрожава као јединку. Али нисам толико наивна да мислим да могу 
да променим друштво. Могу да променим само своје расположење. Рекла 
сам шта видим и шта мислим о томе. Могу позитивно да утичем и на 
расположење својих читалаца. Није то мало. 
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6.2. У  ЖИ В О Т У  И С П Р А В А Н ,  У  П Р О З И  О Т К А Ч Е Н  

Политика 03.12.2010 09:26 
 

 
Култни норвешки писац Ерленд Лу (1969), 
аутор романа „Наиван.Супер”, „Доплер”, 
„Волво Камиони”, „Мулеј”, „Мирни дани у 
Миксинг Парту”, гост је Београда и свог 
овдашњег издавача „Геопоетике”. 

 
Вечерас ће потписивати своје романе у 18 
часова, у књижари „Беополис”, у „Еуроцентру”. 
Ерленд Лу бавио се снимањем кратких филмова 
и музичких спотова, радио је у позоришту, на 
психијатријској клиници, као књижевни 

критичар, учитељ, преводилац поезије. По његовом сценарију 2000. 
године снимљен је филм „Детектор”. Његови романи, поред тога што 
представљају критику савременог потрошачког друштва, и спој особеног 
хумора и ироније, приказују и ликове, антијунаке, који промишљају свој 
положај у односу на породицу, као и на захтеве модерног доба. Луов нови 
роман „Мирни дани у Миксинг Парту”, приказује комичне ситуације које 
проистичу из имејл преписке између једне норвешке и једне немачке 
породице, као и из породица уопште. Тренутно, Ерленд Лу ради на 
сценаријима за филмове, заједно са норвешким и данским редитељима и 
ускоро почиње писање новог романа. 

Ваши јунаци у потрази су за смислом и опседнути су одређеним 
идејама, било да је то позориште, бекство од цивилизације и живот 
у шуми, или самоубиство, и из тих опсесија произлазе пођеднако и 
смешне и озбиљне ситуације. Шта је Вама као ствараоцу ближе? 

Смешно и озбиљно су у врло блиској вези, али мислим да сам и као 
личност више окренут смешној страни ствари, бар до сада је тако било. 
Свет посматрам са светлије стране, али ако боље погледате стварност 
природно је да будете депресивни. У начину на који људи садејствују има 
много апсурдности и ирационалности, што ме провоцира да користим 
хумор како бих те односе најбоље описао. Понекад ми се чини да би 
писање требало да схватим још озбиљније. Важно ми је да се повежем са 
својом идејом и да за њу пронађем одговарајући језик. То највише волим 
да радим. Ове године навршава се седамнаест година откако сам објавио 
своју прву књигу. И мислим да ми је писање увек било лако. Увек имам 
идеју за нову књигу. 
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Људима на Балкану близак је тај спој трагикомичног, отуда су и 
Ваше књиге овде омиљене. Које је Ваше мишљење о овом делу 
Европе, који се често назива „буретом барута”? 

Не знам пуно о Балкану, знам уобичајене ствари о ближој историји, да сте 
током времена бивали мета напада са различитих страна. У скорије време 
пратим музику са Балкана, као и филмове. У ономе што у тој музици има 
примесе фолклора видим много осећајности и великих покрета, који 
стварно могу да доведу до „експлозије”. 

Ваш јунак Телеман као инспирацију за писање позоришног комада 
слуша звук електричне четкице за зубе, Доплер прича са лосом као 
са дететом… Како уопште смишљате такве слике? 

Тешко је то објаснити. Направим каталог у памћењу, белешке у телефону, 
најмању примесу идеје преносим у нови дан, или у следећи месец или 
годину. И до тог времена имам гомиле идеја, које комбинујем. А нешто је и 
очигледно. И сам годинама користим електронску четкицу за зубе и знам 
тај звук који поприма када се празни батерија. Као и мој јунак, и ја се 
такође бавим спортом и много возим бицикл. У шуми сам сретао животиње, 
тако да су идеје које добијам повезане са околином у којој сам. Када бих 
дуже живео у Београду, вероватно бих имао потпуно нове подстреке. 

Да ли Вам је за филм и књижевност користио рад на 
психијатријској клиници? 

Оно што ме највише интересује јесу људи, начин на који размишљамо, 
говоримо и радимо, као и механизми поступања. Или зашто кажемо нешто, 
а то не мислимо, или не знамо зашто смо то рекли. Постоји толико нивоа 
забуне, и то ми се заправо свиђа. На тој клиници било је људи са много 
болних искустава, као и свих врста суицидалних болесника. Тамо сам био 
само пар година, и све што сам видео било је трагично. Али, морао сам 
негде да радим током студија. Моја мајка је одувек радила у тој области, и 
сећам се да је била део групе за помоћ суицидалнима. Понекад сам се 
јављао на телефон када су звали они који су намеравали да се убију, и 
када бих то препознао, одмах сам јој давао везу. 

Некада о Норвешкој говорите са дозом ироније. Да ли себе 
сматрате Норвежанином или Европљанином? 

Свакако сам обоје, и имам велику љубав за своју земљу и њену природу и 
људе, али разлог због којег треба бити ироничан у односу на Норвешку, 
као и у односу на остатак Скандинавије, јесте наше богатство. Толики 
новац начинио нас је готово супротним у односу на оно што смо били. А 
били смо заиста врло сиромашни пре 1970, пре него што смо открили 
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нафту. Мислим да смо вековима били најсиромашнија земља у Европи. 
Наши дедови учили су нас да све чувамо, јер никада нисмо знали када ће 
нам затребати. Све то сада потпуно је нестало, и толико богатство скоро 
да је непријатно. У исто време, осећам се и Европљанином. Приликом 
гласања за придруживање Европској унији мислим да сам био једини у 
кругу својих пријатеља који је гласао „за”. Из историјских разлога, као и 
из разлога солидарности, мислим да треба да будемо део Европске уније. 
Али, данас све мањи број људи у Норвешкој жели то да буде. Због тога 
што „имамо сав новац света, и нико нам није потребан”. То је ирационалан 
луксуз, јер смо део европског економског система и за њега ипак 
издвајамо новац. 

 
 
 

6.3. НА Г Р А Д У  П Р ИМ А  ФР АЊ А  П Е Т Р И Н О В И Ћ  
Дневник 03.12.2010 11:35 
 

 
 

 
Село Ковиљ је сем Лазе Костића, дало још много великана духа, а 
један од њих је Стеван Пешић (1936-1994) књижевник и светски 
путник. Да га не би прекрила помрчина заборава, пре 16 година 
Градска библиотека из Новог Сада и Месна заједница Ковиљ 
установиле су истоимену књижевну награду, коју ће вечерас у 
сеоској библиотеци “Лаза Костић” примити новосадски писац 
Фрања Петриновић за збирку прича “Траума: стечајне легенде”у 
скорашњем издању “Адресе”. 
 
 
Награда “Стеван Пешић” има за циљ да подстакне развој савремене 
домаће књижевности, у жанровима које је неговао Пешић, а то су поезија, 
есеј, путопис, роман, драма. Додељује се од 1995. једном годишње, за 
наслов издат на српском говорном подручју. Одлука жирија ( Владимир 
Гвозден, Никола Страјнић и Зоран Ђерић) да награди Петриновића, била је 
једногласна. 
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Фрања Петриновић (1957. Нови Сланкамен) спада у истакнуте савремене 
приповедаче и књижевне критичаре. Објавио је неколико романа и збирку 
есеја. Члан је Управног одбора Друштва књижевника Војводине. Био је 
уредник часописа “Поља”, новинар културне рубрике нашег листа и 
уредник у издавачком предузећу “Стилос”. Добитник је више књижевних 
признања. 
 
У образложењу за награду “Стеван Пешић”, жири, између осталог, наводи 
да је Петриновићева збирка прича “Траума: стечајне легенде” - плод 
истрајног ауторовог рада на изналажењу књижевног израза помоћу којег 
би проговорио о страхотама актуелне, “стечајне” стварности. То је 
феноменологија нашег савременог зла, али не оног које би припадало 
великим причама и идеологијама, већ зла које је међуљудско, које је плод 
случајних сусрета и судара.  
Протагонисти прича су “обични људи”- пензионисани наставници, пијачни 
продавци, бивша војна лица, домаћице, кројачи. 
 
Јунаци “Трауме” су робови времена уроњени у незнање, сукобе, грешке, 
прогоњеност, кривицу- али пре свега они су жртве људи који немају ни 
осећаја ни смисла за сагледавање наизглед просте чињенице да је други 
човек исто тако људско биће, као и они сами. Петриновићеве приче су 
успела картографија сложеног простора мржње обележеног тешко 
објашњивим, али свепрожимајућим насиљем кроз које “свет” прождире 
“човека”, иако остаје неразјашњено питање кривице - зло долази од људи 
и споља, а трпљење често води ка новом насиљу. Постоји и нека врста 
противтеже: поред изразито опорих прича, постоје и оне које су хуморне, 
боље речено - црнохуморне, попут антологијске приповести 
“Висококвалификовани пењач” - наглашава се у образложењу.  
 
Жири је посебно узео у обзир вештину којом Петриновић приповеда, 
начин на који открива своје литерарне “адуте”, поступак којим излаже 
феноменологију насиља и глупости. Крећући се од документаризма, 
публицистичког стила, преко хумора, сатире, све до фантастике, поступка 
тока свести и алегоријског дискурса, аутор је постигао снажан ефекат 
симболизације судбина које нам делују тако блиско и обично.  
 
Створивши неку врсту бедних, маргиналних, актуелних “Даблинаца”, који 
су, случајно или намерно, свеједно је - Новосађани и Новосађанке, Фрања 
Петриновић је овом збирком још једном показао да спада у ред врсних 
приповедача, храбрих у суочавању са стварношћу и у трагању за језиком 
који би ту стварност обухватио, а да при том не изневери ни књижевност 
ни свет, закључио је жири. 
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6.4. АН Т И Ћ Е В А  Н А Г Р А Д А  П О Д  С Т Р У Ч Н ОМ  К А П О М  

Радио 021 13.12.2010 07:05 
 

 
Организатори “Антићевих дана” 
донели су одлуку да убудуће о 
додели књижевне награде 

“Мирослав Антић” не одлучује 
Скупштина града, већ одбор који 
ће формирати стручни жири. 

 

Председник градског парламента Александар Јовановић подржао је ту 
одлуку и истакао да се манифестација „Антићеви дани“ и награђивање 
наших песника не тиче политике, већ књижевног и уметничког 
стваралаштва. „Антићеви дани“ одржаће се 14. марта 2011. године по 
четврти пут, на дан рођења Мике Антића. 

Током те манифестације љубитељи поезије ће имати прилике да се још 
једном сретну са делом једног од наших најпризнатијих песника, али и 
другим уметничким жанровима из широког Антићевог стваралачког опуса. 

 
6.5. НО В И  П Р А В О П И С  С Р П С К О Г А  Ј Е З И К А  

НИН 27.12.2010 17:57 
 
 

 
Свечано обећан до краја 2004. 

године, а појавио се недавно. Не зна 
се када ће Правопис почети да се 
званично примењује у школи, 

издаваштву, медијима, 
администрацији... За вођење језичке 
политике у Србији није задужено 

ниједно министарство 
 
 

 
 
Измењено и допуњено издање Правописа српског језика Матице српске, 
које треба да замени компликовани и конфузни правописни приручник из 
1993. године, недавно се појавило. Будући да смо ретуширано издање 
Правописа ишчекивали пуних шест година, догађај је и више него велики. 
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Већина лингвиста приручник хвали и топло препоручује, док је јавност 
збуњена питањем ко то треба и званично да уради и када ће нови 
правопис почети да се примењује у пракси. Свима је лакнуло што је 
Правопис на крају угледао светлост дана. Било је свечано обећано да ће 
се појавити до краја 2004. године, а тај рок је из године у годину одлаган 
из разлога који никоме нису баш најјаснији. Не вреди више ни да 
разбијамо главу тиме – било па прошло.  
 
Нови Правопис написан је у духу онога што су тражили рецензенти Иван 
Клајн и Драго Ћупић, и што је уосталом тражила и јавност – да се направи 
један краћи, практичнији приручник са мање дублета, са једноставнијим 
правилима, правописни приручник који ће просто одговорити намени. 
Ново издање приредила је група састављена од лингвиста из три 
редакторска центра и две државе: Мато Пижурица (главни редактор, Нови 
Сад), Милорад Дешић и Живојин Станојчић (Београд), те водећи 
црногорски лингвиста Бранислав Остојић. Иницијатор пројекта је Одбор за 
стандардизацију српског језика, а финансирали су га Министарство науке 
и Министарство културе.  
 
Иако се приручник директно ослања на Правопис Матице српске из 1993. 
године, чији су аутори били Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато 
Пижурица, доноси и знатне измене. „Главна врлина му је смањен број 
правила, као и чињеница да је ослобођен сувишних текстова и коментара 
који су у Правопису из 1993. године више личили на научне расправе из 
граматике и историје језика“ - сматра Срето Танасић, директор Института 
за српски језик. „Правопис је тиме постао приступачнији јавности.  
 
Поглавља су сложена боље и логичније, текст употпуњен, скраћен, 
прерађен и престилизован“.Одељак о транскрипцији допуњен је 
скандинавским језицима, замењен је текст о прилагођеном писању имена 
из енглеског језика, проширен део о француском језику и словенским 
језицима. Прилоге за те области дали су Љубиша Рајић, Твртко Прћић, 
Душанка Точанац Миливојев и Богдан Терзић.  
 
Занимљиво је да је захваљујући избацивању сувишног текста, речник уз 
правопис проширен на додатних 85 страна. Тиме је знатно олакшано 
проналажење одређених језичких недоумица. Правила о спојеном и 
одвојеном писању речи преполовљена су, те су стала на чак 20 страна 
мање, а она о писању великог слова уместо 34 сада заузимају 18 страна. 
„Отклоњена је збрка у писању назива улица, те ће се реч улица 
посматрати увек као саставни део назива и писати великим почетним 
словом: Улица бродараца, Улица Димитрија Туцовића, Улица Жоржа 
Клемансоа. Искључили смо наопаки критеријум по коме постоје “велике” и 
“мале” револуције. Ко може да процени да је Октобарска револуција 
велика, па је треба писати великим словом, а Кинеска мала, па јој припада 
мало почетно слово. Сада се све револуције пишу великим словом и 
Октобарска, и Кинеска, и Југословенска, и Алжирска…  
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Слично је и у писању историјских административних јединица. Било је 
Зворничка нахија, али нахија Зворник – сада је Нахија Зворник – наводи 
примере Мато Пижурица. Од сада ће се и атрибут свети писати увек 
великим словом уз имена светаца, као и почетна слова имена цркава и 
храмова: Свети Сава, Храм Светог Саве, Црква Успења. Према старој 
верзији Правописа писало се Мајка Храброст, Краљица Мајка, Душко 
Дугоушко, али мајка Југовића, кир-Јања, Милић барјактар. Сада се имена 
свих књижевних ликова пишу великим словима, на пример Мајка Југовића.  
 
Спојено и одвојено писање речи је најосетљивије за ауторе Правописа, јер 
је малим захватима лако добити посве нове речи, пореметити словни 
поредак у речницима. Ова област је запуштена, стихијно је решавана, а 
грађа је нарасла продором страних речи, признаје Пижурица. У напору да 
се успостави унутрашња логика настало је основно правило: спој речи 
које могу да стоје и самостално пише се са цртицом (радио-драма, ауто-
превозник, ауто-делови, ауто-механичар, фото-репортер, ауто-пут, ауто-
школа), а ако једна од речи није самостална онда се пишу састављено 
(аутострада). Међутим, ауто у речи аутобиографија, у смислу лично, није 
самостална и та сложеница се пише без цртице.  
 
Нови правопис наизглед брине и о родној равноправности – избачена је 
цртица између рођеног презимена и презимена које се додаје удајом. 
„Увидело се да нема потребе разликовати женска двострука, а понекад и 
трострука презимена од мушких, истина ређих таквих презимена. Овим се 
поједностављује писање удвојених презимена у документима и не морају 
се стављати две цртице при преношењу једног презимена у следећи ред – 
објашњава Дешић. Он скреће пажњу и на то да се неки предлошки спојеви 
сада пишу састављено: довиђења, доврага, укоштац, али остаје до 
слушања и до гледања јер није толико често у употреби.  
 
Поред свих предности, нови Правопис није лишен ни мана. Поједини му 
замерају да су одређена поглавља и даље предугачка - правило о запети 
простире се на преко двадесет страна, рецимо. Ситни пропусти уочљиви су 
у речнику, који не прати у свим случајевима довољно правила. На пример, 
одредница „доврага“ је у речнику написана састављено, а под одредницом 
враг „до врага“ је написано баш овако - одвојено. Можда су и правила 
писања великог слова могла бити још једноставнија. „Могло је мање да се 
нормира, да се каже да то није битно, јер велико слово је само једна 
конвенција. У већини европских језика аутор сам може да пише великим 
или малим словом реч ако сматра да тако треба - констатује Иван Клајн. 
Једини већи пропуст ретушираног Правописа по њему је неакцентован 
речник.  
 
Правопис из `60-те је имао 70.000 одредница и све су биле акцентоване. 
„Уско гледано акценат не припада правопису, али према традицији 
правопис служи као језички саветник и на једном месту читалац треба да 
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добије више информација. А ми смо каснили са издавањем Правописа 
првенствено зато што је то тешка материја, а и није било довољно 
сарадње међу члановима групе која је на њему радила. Да је било 
сарадње међу редакторима можда би било и мање пропуста и можда би се 
неки избегли – искрен је Милорад Дешић. Он чврсто обећава да ће у свом 
школском издању правописа додатно поједноставити правила и 
акцентовати речник.  
 
Када се све сабере и одузме, ово је бољи Правопис од свих ранијих, слажу 
се лингвисти. Али су подједнако збуњени, као и јавност, када се постави 
питање ко треба да озваничи његову примену и од када би требало да 
почне да се примењује.  
 
 
 

6.6. Т Р И Д Е С Е Т  Н А С Л О В А  У  Т Р Ц И  З А  НИН - О В У  Н А Г Р А Д У  
Мондо 28.12.2010 17:10 

 
 
 
Редакција НИН-а саопштила је да је 
жири одабрао 30 наслова који су 
ушли у најшири избор за роман 
године, као и да се писац Сретен 
Угричић повукао из конкуренције за 
награду за роман "Незнаном јунаку". 
 
 
 
У саопштењу је наведено да жири када је правио списак од 30 романа у 
који није уврстио Угричићево дело, није знао за његово писмо о 
повлачењу књиге. Наводећи да ће списак свих романа и пишчево писмо о 
повлачењу романа бити објављени у наредном броју НИН-а, редакција 
листа је навела део Угричићевог објашњења. "Писац објашњава да је 
награда функционално усађена у социосимболички поредак којим се бави 
у роману који је повукао из конкуренције, поредак за који каже да је 
традиционалистички и констатује: Владајуће мерило гласи: што српскије 
то боље, а требало би да буде управо обрнуто: што боље - то српскије", 
наводи НИН. Детаљно објашњавајући како види тај поредак Угричић 
наводи да не пристаје да у томе учествује. На овогодишњи конкурс стигла 
су 124 романа, а о роману године одлучује жири у саставу Васа Павковић 
(председник), Љиљана Шоп, Милета Аћимовић Ивков, Александар Илић и 
Младен Шукало. 
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6.7. ПИ С А Ц  Б Е З  К О Ј Е Г  С Е  Н Е  МОЖ Е  Р А З У М Е Т И  Н АШ А  

И С Т О Р И Ј А  
Данас 29.12.2010 14:32 
 

 
 
Побуна, отпор, загађеност над светом 
уређеним као овај наш, свом силином 
обузимају човека док се поистовећује 
са јунаком романа Мирослава Крлеже 
„На рубу памети“. 
 
 
 
 

  
Данас једнако као и када је први пут објављен - далеке 1938. године. 
Слично је и са „Филипом Латиновићем“, романом о уметнику, сликару, 
интелектуалцу који, ишчупавши се једном из блата ових простора, не жели 
и нема где више да се врати. С тим што је ово Крлежино дело било много 
познатије широј публици с простора бивше Југославије јер је, све до 
недавних ратова, било део обавезне лектире у школама на свим зараћеним 
странама.  

Једно његово дело остало је то и дан данас - „Господа Глембајеви“, на 
којима, на свим „нашим“ језицима ђаци и даље изучавају домаћу драму 
„ибзеновског“ типа. Управо у области драме Крлежа је најуспешније 
истрајао на простору читаве бивше Југославије, па је и у овдашњим 
позориштима постављан чак и у време ратова. Најновија поставка, управо 
„Глембајевих“, спрема се у Атељеу 212 у режији Кокана Младеновића. 

„Господа Глембајеви су најзначајнији комад написан у бившој Југославији, 
а намера Атељеа је да у својој N(ex)t YU сезони или изводимо комаде 
везане за судбину некада заједничке земље или да правимо поделе 
репрезентативне за простор те земље“, рекао је у изјави за Данас поводом 
представе Кокан Младеновић. „Не само као писац, већ и као оснивач 
Лексикографског завода, потписник декларације о српско-хрватском 
књижевном језику, Крлежа је такође најзначајнија интелектуално-
уметничка фигура простора бивше Југославије“, додао је он. „Сем тих 
чињеница, у овој поставци и подела је права југословенска. У улози 
Игњата Глембаја је словеначки глумац Борис Каваца, Леонеа Глембаја 
игра македонски глумац Никола Ристановски, а баруницу Кастели - Аница 
Добра, која је после 12 година поново на сцени Атељеа 212. Ту су и Ђуза 
Стојиљковић, Танасије Узуновић, Јелена Ђокић, Светозар Цветковић, као и 
генерација млађих глумаца - прва глумачка репрезентација бивше 
Југославије“. 
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На питање како сам комад кореспондира с данашњим временом, 
Младеновић истиче: „Ово ће бити први „Глембајеви“, након рата на 
простору бивше Југославије, које ћемо препознати као своје. У време 
комунизма тешко су се „сналазили“, није их било лако изводити, контекст 
је био другачији, недостајала је друштвена елита и грађанско друштво. 
Међутим, бескрупулозна нова финансијска елита и свеопшта тајкунизација 
друштва, ове „Глембајве“ учиниће препознатљивим нашој савременој 
публици јер - они су међу нама. Штавише, рекламни слоган за представу 
гласи „Препознајете ли ове људе?“, закључио је он.  

Колико се Крлежино дело и данас изучава у оквиру катедри за 
књижевност на Филилошком факултету у Београду, који је његов значај у 
контексту југословенске, али и српске књижевности и културе, професор 
Михајло Пантић, некада предавач управо на предмету Хрватска 
књижевност на београдском Филолошком факултету каже: „Мирослав 
Крлежа је свакако један од најзначајнијих писаца јужнословенског 
културног простора у 20. веку, писац без чијег се дела, као када је и о 
другим класичним писцима реч (пре свих Иво Андрић и Милош Црњански) 
не могу разумети они друштвени, етички, естетички, поетички и политички 
процеси који су обликовали историју нашег дела Европе. Крлежа је, при 
том, врло идеологичан писац - некада се говорило „ангажовани 
књижевник“ - који је снажно веровао у моћ деловања речима, у 
друштвено-корективну функцију литературе. При том је, током времена, 
мењао своје ставове и убеђења. Од младог побуњеника који је писао о 
„хрватској књижевној лажи“, преко борца за слободу књижевног израза у 
чувеном „сукобу на левици“ пре Другог светског рата, он је, доласком 
комуниста на власт, постао заштићена национална културна институција, 
писац из лектире, арбитар у многим питањима...“ 

- Но, како год да се гледа, његов књижевни опус је репрезентативан и са 
становишта остварених уметничких вредности, и са становишта идеја које 
обележавају једну комплексну и, испоставило се, врло трауматичну епоху. 
Крлежине везе са српском књижевношћу и са српским писцима чине 
посебан део његове биографије; рекао бих да је Крлежина књижевна 
величина на посебан начин потврђена управо у контексту српске 
књижевности и културе (његови београдски часописи, позоришне 
инсценације његових драма, изабрана дела на ћирилици у два наврата, 
рецепција код српске критике и публике). Све то изучава се у оквиру 
предмета Јужнословенска компаратистика на Катедри за српску 
књижевност са јужнословенским књижевностима београдског Филолошког 
факултета. Међутим, Крлежин утицај на савремену књижевност, уз 
неколико изузетака, готово да је занемарљив, и то из врло једноставног 
разлога. Да бисте разумели Крлежу морате разумети контекст епохе у 
којој је он стварао, а та епоха је постала далека прошлост. Променио се 
свет, Крлежине теме нису теме данашњице, и променио се начин писања, 
Крлежин стил постао је академска тема али не и модел који би данашњи 
писци на продуктиван начин могли да следе“, закључује професор Пантић. 
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6.8. ДО П УЊ Е Н О  И З Д АЊ Е  „ВО Ј В О Ђ А Н С К О Г  Р Е Ч Н И К А ”  
Дневник 29.12.2010 22:32 
 

 
 

Мало је данас вредних и квалитетних наслова чија издања 
издавачи понављају на захтев читалаца. Један од таквих је “Терај 
кера лутко моја бела- војвођански речник” Соње Бајандићеве 
Јовановић. 
 
Јуче је директор ДОО “Дневника - новине и часописи” Милан Нешић са 
ауторком потписао уговор о трећем, допуњеном издању, које ће се 
појавити већ током јануара нове године, са близу три стотине нових 
термина. 
 
Војвођански речник је намењен панонцима - почетницима, а таквих увек 
има, каже Соња Бајандићева Јовановић, новинарка и списатељица. Она је 
сабрала око три хиљаде локализама и давала им забавна, а не стручна 
тумачења. Основни квалитет књиге “Терај кера лутко моја бела” је то што 
у доброј мери чува од заборава живот и обичаје старе Војводине.  
 
-Справљајући и доправљајући написано, запазила сам да је велики број 
речи и израза илустрован стиховима бећараца и шалајки, објаснила је 
ауторка. Зато ми се учинило најлогичнијим да наслов потражим управо ту, 
у војвођанским народним песмама. У предговору првом издању из 1999. 
године, Милутин Ж. Павлов је ову књигу назвао речником лингвалног веза 
панонске фиранге.  
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6.9. ПА Р А Г Р А Ф  Л Е К С  –  В Е С Т И  

 
 

Вести 

КОНАЧНИ ТЕКСТ ДУНАВСКЕ СТРАТЕГИЈЕ НА 90 СТРАНА СТИГАО У 
ВЛАДУ АП ВОЈВОДИНЕ 

• У документу су на сажет начин приказани предлози пројектних 
идеја, с нагласком на равномерни развој и интеграцију свих регија, 
које припадају региону Дунава • 

 

Коначни текст Дунавске стратегије на 90 страна, коју је Европска 
комисија усвојила 9. децембра, стигао је у Владу АП Војводине. 
Према речима потпредседника Владе АП Војводине и покрајинског 
секретара за међурегионалну сарадњу Бориса Барјактаровића, у 
документу су на сажет начин приказани предлози пројектних идеја, с 
нагласком на равномерни развој и интеграцију свих регија, које припадају 
региона Дунава.  

"Новина у односу на последњи нацрт текста Дунавске стратегије је 
дефинисање улоге Европске инвестиционе банке која ће учествовати у 
финансирању пројеката Дунавске стратегије. С обзиром да нема нових 
извора финансирања, бар не до 2014. године када се очекује да Дунавска 
стратегија буде укључена у буџет Европске уније од 2014. до 2020. 
године, јасно је да ће се новац прераспоређивати у оквиру ИПА програма. 
То је идеална прилика за Србију и Војводину јер ће у наредним јавним 
позивима за прикупљање предлога пројеката у оквиру прекограничне 
сарадње Србије са Румунијом, Мађарском и Хрватском, свакако један од 
приоритета бити пројекти везани за Дунав", рекао је Барјактаровић. 

Барјактаровић истиче да су састанци заједничких мешовитих 
комисија за економску сарадњу Србије и Румуније и Србије и 
Мађарске били у знаку Дунавске стратегије чије ће спровођење у 
будућој сарадњи имати значајно место. 

Стратегија је базирана на четири основна стуба - побољшање повезаности 
регија у саобраћају, енергији и информацијама, заштита животне средине, 
јачање друштвених и привредних потенцијала дунавског региона и јачање 
дунавског региона, који су разложени на 11 приоритетних области. 
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Иначе, Барјактаровић ће учествовати у раду дунавске конференције, 13. 
децембра, у Голупцу, на којој ће шеф делегације ЕУ у Србији Венсан 
Дежер и Натали Вершелде из Генералног директората за регионалну 
политику у Европској комисији презентовати Дунавску стратегију. Садржај 
макрорегионалног документа, који ће свакако утицати на даљи економски 
развој Војводине и Србије, новинари могу да погледају у кабинету 
потпредседника Владе АП Војводине Бориса Барјактаровића. 
Заинтересовани медији треба да се најаве на број телефона 021/487-4240.  

 
 
 
 
 
 

. 
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