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„МЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД“ је периодична публикација коју припрема и издаје Одсек 
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Библиотека:  021 457-302 
   021 487 4646 
Централа:  021 487 4000 / локал 46-46 

 

или могу послати електронско писмо на адресу: 
biblioteka@vojvodina.gov.rs 
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• еDocumentus - апликација за електронско праћење седница, у којој су 
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АПВ. 
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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 Судска пракса  
Економска политика Финансије 
Зборник радова Bug  
Избор судске праксе CM  
Информативни билтен Digital  
Култура полиса  Hi-files  
Међународна политика Info Review 
Месечни преглед Mikro  
Месечни статистички преглед National geographic  
Огледало PC-press  
Општине у Републици Србији Svet kompjutera  
Пословна политика Vidi  

4. ШТАМПА: 

Дневна и недељна штампа: 
 

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

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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1.1. 

                                                                                   

Дневни ред 9. седнице Владе АПВ, одржане 
3.02.2010. године 

 
 

1. Предлози решења о  

 1.1. разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно 
здравље Суботица  

 1.2. именовању директора Завода за јавно здравље Суботица 
(е-2590)∗

2.  Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2009. годину (е-2586) 

3. Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине 
за 2010. годину, са предлогом решења о давању сагласности  
(е-2596) 

4. Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине 
Војводине за 2010. годину, са предлогом решења о давању 
сагласности (е-2595) 

5.  Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 5.1. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-8  

 5.2. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-9  

 5.3. Покрајинском секретаријату за прописе, управу и 
националне мањине број: 401-00112/2010-10 (е-2594) 

6. Захтев Дијане Бенка Росић, директорке Стручне службе за 
реализацију програма привредног развоја АП Војводине, за одобрење 
службеног путовања Стручног тима Стручне службе за реализацију 
програма привредног развоја АП Војводине, у Беч (Република 
Аустрија), у периоду од 15. до 17. фебруара 2010. године (е-2584) 

7. Захтев др Атиле Ченгерија, покрајинског секретара за здравство и 
Кокаи Роланда, стручног сарадника у Покрајинском секретаријату 
за регионалну и међународну сарадњу, за одобрење службеног 
путовања у Будимпешту (Република Мађарска), дана 4. и 5. 
фебруара 2010. године (е-2588) 

8. Захтев Предрага Новикова, директора Канцеларије за европске 
послове за одобрење службеног путовања Дражену Ловрићу, 
самосталном стручном сараднику у Канцеларији за европске 
послове и Јовани Переули, стручном сараднику у Канцеларији за 
европске послове у Делфт (Краљевина Холандија), у периоду од 
10. до 12. фебруара 2010. године (е-2591) 

 
 
∗ напомена за претраживање (eDocumentus): е-2590  =  *2590 
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1.2. 

9. Захтев др Атиле Ченгерија, покрајинског секретара за здравство и 
др Здравка Косјерине, заменика покрајинског секретара за 
здравство, за одобрење додатних трошкова за службено путовање 
у Брисел (Краљевина Белгија), које је реализовано у периоду од 
25. до 28. јануара 2010. године (е-2587) 

 
 

Дневни ред 10. седнице Владе АПВ, одржане 
10.02.2010. године 

 
 
1. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 1.1. Покрајинском секретаријату за образовање 
број: 401-00112/2010-11  

 1.2. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-12  

 1.3. Покрајинском секретаријату за здравство  
број: 401-00112/2010-13 

 1.4. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-14  

 1.5. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-15 (е-2644) 

2. Нацрт Покрајинске скупштинске Oдлуке о оснивању Јавног 
предузећа за управљање националним парком Фрушка гора  
(е-2577) 

3.  Предлог закључка о повлачењу из процедуре Предлога Покрајинске 
скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту 
природе (е-2608) 

4. Нацрт Покрајинске скупштинске Oдлуке о оснивању Покрајинског 
завода за заштиту природе (нови текст) (е-2605) 

5. Предлог одлуке о изменама Одлуке о образовању Секретаријата 
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (е-2589) 

6.  Информација о поступку давања сагласности на садржину и изглед 
печата (е-2569) 

7.  Информација о мерама и активностима на унапређењу рада 
локалних управа на територији Аутономне Покрајине Војводине  
(е-2568) 

8.  Нацрт одлуке о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне 
Покрајине Војводине (е-2622) 

9. Нацрт одлуке о именовању директора Фонда за развој Аутономне 
Покрајине Војводине (е-2623) 
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10. Нацрт одлуке о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног 
водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад (е-2620) 

11. Нацрт одлуке о именовању директора Јавног водопривредног 
предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад (е-2621)  

12. Предлог одлуке о образовању Покрајинског савета за борбу против 
дроге (е-2582) 

13. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о распоређивању 
средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској 
установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења (е-2592) 

14. Предлози решења о 

 14.1. разрешењу директора Завода за заштиту споменика 
културе у Панчеву  

 14.2. именовању директорице Завода за заштиту споменика 
културе у Панчеву (е-2612) 

15. Предлози решења о 

 15.1. разрешењу директора Историјског архива у Сомбору  

 15.2. именовању директора Историјског архива у Сомбору  
(е-2613) 

16. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног 
одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу (е-2338) 

17. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног 
одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу (е-2337) 

18. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног 
одбора Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици  
(е-2339) 

19. Предлози решења о 

 19.1. разрешењу чланова Надзорног одбора Студентског центра 
у Новом Саду 

 19.2. именовању чланова Надзорног одбора Студентског центра 
у Новом Саду (е-2617) 

20. Предлог решења о разрешењу председника и чланова Управног 
одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводини „VOJVODINA 
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ (е-2597) 

21. Предлог решења о именовању председника и чланова Управног 
одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводини „VOJVODINA 
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ (е-2598) 

22. Предлог решења о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводини „VOJVODINA 
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ (е-2599) 
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23. Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводини „VOJVODINA 
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ (е-2600) 

24. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о проширењу 
делатности Дома за децу и омладину ометену у развоју Ветерник  
(е-2573) 

25. Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна за период од 
1. јануара до 31. децембра 2010. године, са предлогом решења о 
давању сагласности (е-2603) 

26. Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна за 2010. 
годину, са предлогом решења о давању сагласности (е-2602)  

27. Захтев Душанке Сремачки, покрајинске секретарке за архитектуру, 
урбанизам и градитељство, Валентине Арамбашић, помоћнице 
покрајинске секретарке за архитектуру, урбанизам и градитељство, 
Софије Шумаруна, саветнице у Покрајинском секретаријату за 
архитектуру, урбанизам и градитељство и Аранке Вендел, 
самосталне стручне сараднице у Покрајинском секретаријату за 
прописе, управу и националне мањине, за одобрење службеног 
путовања у Сегедин (Република Мађарска), дана 16. фебруара 
2010. године (е-2614) 

28. Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП Војводине 
и покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу, за 
одобрење службеног путовања Дејана Ковачевића, стручног 
сарадника у Покрајинском секретаријату за регионалну и 
међународну сарадњу, у Браилу (Румунија), у периоду од 15. до 19. 
фебруара 2010. године (e-2611) 

29. Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о оснивању фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине 
Војводине (е-2640) 

30. 

 

Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на 
територији АП Војводине (е-2641) 

31. Нацрт одлуке о давању сагласности на измене и допуне Статута 
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад  
(е-2642) 

32.  Предлог одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих 
школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у 
Аутономној Покрајини Војводини (е-2628) 

33.  Информација о појави нелегалног превоза путника у јавном 
друмском транспорту на територији Аутономне Покрајине Војводине 
(е-2624) 
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34.  Предлози уговора о начину реализације обавеза о пласману дела 
производа по уговору о суфинансирању погона за примену нових 
технологија у АП Војводини: 

 33.1. Д.О.О. „PRO MES“, Нови Бечеј, број: 114-451-01314/2009-07 

 33.2. Д.О.О. „FENIX“, Нови Сад, број: 114-451-01363/2009-07 

 33.3. А.Д. „DOŽA ĐERĐ“, Бачка Топола,  
број: 114-451-01419/2009-07 

 33.4. А.Д. „ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА“, Зрењанин,  
број: 114-451-01336/2009-07 

 33.5. Д.О.О. „MIDEX K2“, Сомбор, број: 114-451-01456/2009-07 

 33.6. Д.О.О. „ЕНЕРГО СИСТЕМ“, Нови Сад,  
број: 114-451-01516/2009-07 

 33.7.  Д.О.О. „MAXVEL“, Кула, број: 114-451-01719/2009-07 

 33.8. Д.О.О. „MOHAN“, Локве, број: 114-451-01369/2009-07 

 33.9. Д.О.О. „GIOVANI NORD“, Јаша Томић,  
број: 114-451-01728/2009-07 

 33.10. Д.О.О. „NEDIM PRODUKT“, Банатски Соколац,  
број: 114-451-02067/2009-07 

 33.11. Д.О.О. „EKO CENTAR“, Панчево,  
број: 114-451-01481/2009-07 (е-2607) 

35. Измене и допуне Финансијског плана прихода и примања и расхода 
и издатака Покрајинског секретаријата за здравство за 2010. 
годину, са предлогом решења о давању сагласности (е-2643) 

36. Програм рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 
2010. годину, са предлогом решења о давању сагласности (е-2636) 

37. Финансијски план Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине 
за 2010. годину, са предлогом решења о давању сагласности  
(е-2632) 

38. Програм рада и Финансијски план Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде за 2010. годину, са предлогом решења о давању 
сагласности (е-2645) 

39. Извештај о досадашњим активностима Републичке радне групе за 
сарадњу са Европском Унијом у Подунављу (е-2629) 

 
 

1.3. Дневни ред 11. седнице Владе АПВ, одржане 
17.02.2010. године 

 

1. Информација о плану расподеле средстава и површина у циљу 
реализације биолошког сузбијања ларви комараца на територији 
Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години (е-2657) 
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1.4. 

 
2. Информација о покрајинској власти у штампаним и електронским 

медијима, за период октобар – децембар 2009. године (е-2659) 

3. Информација о реализацији Програма рада војвођанских 
симфоничара у периоду од 2006. до 2009. године, са Предлогом 
анекса протокола о реализацији Пројекта војвођанских 
симфоничара (е-2646) 

4. Информација о реализацији Програма рада војвођанског 
мешовитог хора у периоду од 2007. до 2009. године, са Предлогом 
анекса протокола о реализацији Пројекта војвођанског мешовитог 
хора (е-2648) 

5. Предлог елемената Програма о суфинансирању погона за примену 
нових технологија у АП Војводини у 2010. години (е-2630) 

6. Измене и допуне Финансијског плана прихода и примања и 
расхода и издатака Покрајинског секретаријата  за социјалну 
политику и демографију за 2010. годину, са Предлогом решења о 
давању сагласности (е-2653) 

7. Програм рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и 
расељеним лицима за 2010. годину, са Предлогом решења о 
давању сагласности (е-2635) 

8. Финансијски план Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним 
и расељеним лицима за 2010. годину, са Предлогом решења о 
давању сагласности (е-2637) 

9. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство број: 401-00112/2010-16 (е-2664) 

10.  Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП 
Војводине и покрајинског секретара за регионалну и међународну 
сарадњу, за одобрење службеног путовања у Вуковар (Република 
Хрватска), дана 22. фебруара 2010. године (е-2668) 

 
 

Дневни ред 12. седнице Владе АПВ, одржане 
22.02.2010. године 

 

1. Информација о распореду и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о 
буџету Републике Србије за 2010. годину (е-2703) 
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1.5. 
 

Дневни ред 13. седнице Владе АПВ, одржане 
24.02.2010. године 

 
1. Информација о решавању по жалбама против решења градске 

односно општинске управе на територији Аутономне Покрајине 
Војводине донетих по предлогу за експропријацију до 
31.12.2009. године (е-2619) 

2. Информација о облицима месне самоуправе у јединицама 
локалне самоуправе на територији АП Војводине (е-2654) 

3. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Покрајинском 
секретаријату за социјалну политику и демографију, са 
предлогом решења о давању сагласности (е-2609) 

4. Предлози решења о 

 4.1. разрешењу директора Историјског архива у Суботици  

 4.2. именовању директора Историјског архива у Суботици  
(е-2616) 

5. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног 
одбора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у 
Зрењанину (е-2631) 

6. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног 
одбора Градске библиотеке Суботица – Városi Könyvtár Szabadka 
(е-2633) 

7. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног 
одбора Градске библиотеке Суботица – Városi Könyvtár Szabadka 
(е-2634) 

8. Предлог закључка о одређивању члана Координационог одбора 
регионалне сарадње Дунав-Криш-Мориш-Тиса за Аутономну 
Покрајину Војводину (е-2672) 

9. Извештај о спроведеној набавци и реализацији система 
електронског гласања у великој сали Скупштине АП Војводине 
(е-2670) 

10. Захтев Иштвана Пастора, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за привреду, за одобрење службеног 
путовања Варњу Ернеу, помоћнику покрајинског секретра за 
привреду и Мирославу Никићу, вишем саветнику у Покрајинском 
секретаријату за привреду, у Будимпешту (Република Мађарска), 
у периоду од 3. до 6. марта 2010. године (е-2696) 

11.  Захтев Иштвана Пастора, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за привреду, за одобрење службеног 
путовања делегацији Владе АП Војводине, у Берлин (СР 
Немачка), у периоду од 9. до 15. марта 2010. године (е-2697) 
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12. Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП 
Војводине и покрајинског секретара за регионалну и 
међународну сарадњу, за одобрење службеног путовања, у 
Будимпешту (Република Мађарска), дана 24. и 25. фебруара 
2010. године (е-2691) 

13.  Захтев делегације АП Војводине коју предводи др Бојан Пајтић, 
председник Владе АП Војводине, за одобрење службеног 
путовања, у Тел Авив (Израел), у периоду од 7. до 10. марта 
2010. године (е-2707) 

14. Информација о раду Сектора за инспекцијски надзор у периоду 
од 1. јануара до 31. децембра 2009. године и План рада за 2010. 
годину (е-2695) 

15. Информација о начину реализације обавезе ДОО „Стојков“ 
штампарија, Нови Сад по основу реализације Програма о 
суфинансирању погона за примену  нових технологија у АП 
Војводини (е-2677) 

16. Предлог Програма образовања, обнављања и коришћења робних 
резерви АП Војводине за 2010. годину (е-2676) 

17. Извештај о раду и пословању Дирекције за робне резерве АП 
Војводине за период од 01.01.2009. до 31.12.2009. године  
(е-2675) 

18. Предлог решења о измени решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве Скупштини АП Војводине  
број: 401-00112/2010-2 од 20. јануара 2010. године  
(број: 401-00112/2010-22) (е-2718) 

19. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 19.1. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-17 

 19.2. Покрајинском секретаријату за информације  
број: 401-00112/2010-18 

 19.3. Покрајинском секретаријату за прописе, управу и 
националне мањине број: 401-00112/2010-19 

 19.4. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-20 

 19.5. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину 
број: 401-00112/2010-21 (е-2717) 

20. Информација о расподели и коришћењу средстава за реализацију 
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом 
о буџету Републике Србије за 2010. годину (е-2721) 
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2. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 
АП ВОЈВОДИНЕ 

 



ФЕБРУАР 2010.  Месечни преглед 

18 



Месечни ФЕБРУАР 2010.  преглед 

 
2.1. Службени лист АПВ, број 2; 26.02.2010. ужбени лист АПВ, број 2; 26.02.2010. 
  

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРА ЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  АУТОНОМНЕ  ПОКРА ЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 2, 26. фебруар 2010. Број 2, 26. фебруар 2010. 

  
САДРЖА Ј  САДРЖА Ј  

  
  
  

РедниРедни 
број 

Предмет Страна 

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине   

58. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању јавног предузећа за 
управљање Националним парком Фрушка гора 249 

59. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода 
за заштиту природе 250 

60. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији АП 
Војводине 252 

61. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине 
Војводине 253 

62. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 
Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину 253 

63. Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови 
Сад 253 

64. Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Педагошког завода Војводине 254 

65. Одлука о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног 
водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад 254 

66. Одлука о именовању директора Јавног водопривредног предузећа 
„Воде Војводине“, Нови Сад 254 

67. Одлука о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне 
Покрајине Војводине 254 

68. Одлука о именовању директора Фонда за развој Аутономне 
Покрајине Војводине 255 

69. Одлука о разрешењу директора „Дневник“ Холдинг акционарског 
друштва за новинско-издавачку делатност 255 

70. Одлука о именовању вршиоца дужности директора „Дневник“ 
Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност 255 

71. Одлука о измени Одлуке о именовању председника и чланова 
Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду 255 

72. Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Покрајинског завода за равноправност полова у Новом Саду 256 

73. Одлука о именовању председника и чланова Управног одбора 
Покрајинског завода за равноправност полова у Новом Саду 256 

74. Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 
Покрајинског завода за равноправност полова у Новом Саду 256 
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75. Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Покрајинског завода за равноправност полова у Новом Саду 256 

76. Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 
Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине 
Војводине 257 

77. Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине 
Војводине 257 

78. Одлука о разрешењу председника и чланова Скупштине „Дневник“ 
Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност 257 

79. Одлука о именовању председника и чланова Скупштине „Дневник“ 
Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност 258 

80. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне 
Покрајине Војводине 258 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

81. Одлука о изменама Одлуке о образовању Секретаријата Извршног 
већа Аутономне Покрајине Војводине 258 

82. Одлука о образовању Покрајинског савета за борбу против дроге 258 
83. Одлука о измени и допуни Одлуке о распоређивању средстава за 

регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за 
дете трећег, односно четвртог реда рођења 259 

84. Одлука о условима регресирања превоза ученика средњих школа и 
студената у међуградском и међумесном саобраћају у Аутономној 
Покрајини Војводини 259 

85. Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског 
фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину 260 

86. Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда 
Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину 261 

87. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно 
здравље Суботица 261 

88. Решење о именовању директора Завода за јавно здравље Суботица 261 
89. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора 

Фонда за подршку инвестицијама у Војводини „VOJVODINA 
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ 261 

90. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора 
Фонда за подршку инвестицијама у Војводини „VOJVODINA 
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ 262 

91. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 
Фонда за подршку инвестицијама у Војводини „VOJVODINA 
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ 262 

92. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Фонда за подршку инвестицијама у Војводини „VOJVODINA 
INVESTMENT PROMOTION – VIP“ 262 

93. Решење о давању сагласности на Одлуку о проширењу делатности 
Дома за децу и омладину ометену у развоју, Ветерник 262 

94. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за развој 
Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину 263 

95. Решење о давању сагласности на Програма рада Фонда за развој 
Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину 263 

96. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за 
културу војвођанских Румуна-Institutul de Culturã al Românilor din 
Voivodina за период јануар-децембар 2010. године 263 
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97. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу 
војвођанских Румуна-Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina 
за период 01.јануар-31.децембар 2010. године 263 

98. Решење о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2010. годину 264 

99. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа у Сремској Митровици 264 

100. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа у Вршцу 264 

101. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Дома 
ученика средњих школа у Вршцу 265 

102. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Студентског центра 
у Новом Саду 265 

103. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Студентског центра 
у Новом Саду 266 

104. Решење о разрешењу директора Историјског архива у Сомбору 266 
105. Решење о именовању директора Историјског архива у Сомбору 266 
106. Решење о разрешењу директора Завода за заштиту споменика 

културе у Панчеву 266 
107. Решење о именовању директорице Завода за заштиту споменика 

културе у Панчеву 267 
108. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за 

пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2010. 
годину 267 

109. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2010. годину 267 

110. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Градске 
народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину 267 

111. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 
Градске библиотеке Суботица-Városi Kőnyvtár Szabadka 268 

112. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора 
Градске библиотеке Суботица- Városi Kőnyvtár Szabadka 268 

113. Решење о разрешењу директора Историјског архива у Суботици 268 
114. Решење о именовању директора Историјског архива у Суботици 268 

 Покрајински секретаријат за  
прописе, управу и националне мањине  

115. Решење о образовању испитних одбора за полагање правосудног 
испита 269 

 Покрајински секретаријат за  
социјалну политику и демографију  

116. Решење о давању сагласности за именовање директора Јавне 
установе социјалне заштите Центар за социјални рад „Шид“ у Шиду 269 

117. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за 
социјални рад Града Сомбора 270 

118. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад Општине Бачки Петровац 270 

119. Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад Општине Бачки Петровац 270 
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120. Правилник о измени и допуни Правилника о ближим условима и 
начину остваривања права за регресирање дела трошкова боравка у 
предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда 
рођења 270 

 Покрајински секретаријат за  
заштиту животне средине и одрживи развој  

121. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројектних активности 
управљача у заштићеним природним добрима АП Војводине, у току 
2010. године 271 

122. Правилник о престанку важења Правилника о трошковима поступка 
Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи 
развој 271 

 Покрајински секретаријат за  
науку и технолошки развој  

123. Јавни конкурс за суфинансирање радних места истраживача-
повратника из иностранства 272 

124. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима и 
усавршавањима у иностранству научно-истраживачких радника и 
студената који су показали посебне резултате у 2010. години 272 

125. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних 
скупова у 2010. години 273 

126. Јавни конкурс за суфинансирање припрема предлога активности 
међународне сарадње 273 

127. Јавни конкурс за суфинансирање краткорочних пројеката од 
посебног интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини 
Војводини 274 

128. Јавни конкурс за суфинансирање погона за примену нових 
технологија у АП Војводини 274 

 ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ»  

129. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Програма управљања рибарским подручјем 
"Лабудово окно" у Специјалном резервату природе "Делиблатска 
пешчара" за период 2010-2019. године 275 

130. Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну 
средину у посебној основи газдвања шумама за ГЈ ,,Дунавске аде“ 
за период 01.01.2010.год.-31.12.2019.године, ШГ ,,Нови Сад“, Нови 
Сад 275 

131. Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну 
средину у посебној основи газдвања шумама за ГЈ ,,Сенајске баре I–
Крстац“ за период 01.01.2010.год.-31.12.2019.године, ШГ ,,Сремска 
Митровица“, Сремска Митровица 276 

132. Одлука да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну 
средину Посебне основе газдвања шумама за ГЈ ,,Потиске шуме“ за 
период 2009.-2018.године ,,Севенобачко“ шумско подручје, ШГ 
,,Сомбор“, Сомбор 276 

 Оглашавање неважећим докумената 277 
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3. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНАТА ИЗ РАДА ОРГАНА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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• Предлог закона о амнестији / Влада Републикe Србије.-
Београд, 2009. 

• Предлог закона о допунама Закона о извршењу кривичних 
санкција / Владан Батић-ДХСС. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о допунама Закона о промету 
непокретности / Влада Републике Србије. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о изменама и допунама Кривичног 
законика / Влада Републике Србије. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о изменама и допунама Кривичног 
законика / Владан Батић-ДХСС. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о изменама и допунама Закона о парничном 
поступку / Влада Републике Србије. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о изменама и допунама Закона о 
прекршајима / Влада Републике Србије. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању 
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама / Влада 
Републике Србије. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о метрологији / Влада Републике Србије. -
Београд, 2009. 

• Предлог закона о обављању саветодавних и стручних послова у 
области пољопривреде / Влада Републике Србије. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о органској производњи / Влада Републике 
Србије. Београд, 2009. 

• Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о заштити 
кичмењака намењених за огледне и друге научне сврхе  / Влада 
Републике Србије. -Београд, 2009. 

• Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о заштити 
кућних љубимаца / Влада Републике Србије. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити и коришћењу 
прекограничних водотокова и међународних језера / Влада 
Републике Србије. - Београд, 2009. 
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• Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о заштити 
нових биљних сорти / Влада Републике Србије. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о потврђивању Ничанског споразума о 
међународној класификацији роба и услуга ради регистровања 
жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 
1967. године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. 
септембра 1979. године / Влада Републике Србије. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о потврђивању Оквирне конвенције Савета Европе 
о вредности културног наслеђа за друштво / Влада Републике 
Србије. - Београд, 2009. 

• Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Италије о спровођењу Споразума између 
Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која 
незаконито бораве / Влада Републике Србије. -Београд, 2009. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике 
Србије и Краљевине Норвешке о олакшаној процедури за издавање 
виза / Влада Републике Србије. -Београд, 2009. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике 
Србије и Краљевине Норвешке о реадмисији лица која незаконито 
бораве / Влада Републике Србије. -Београд, 2009. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике 
Србије и Републике Турске о социјалној сигурности / Влада 
Републике Србије. - Београд, 2009. 
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4. ПРЕГЛЕД ИЗАБРАНИХ САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 
ЧАСОПИСА И ШТАМПЕ 
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4.1. BIZNIS & FINANSIJE 
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4.2. IZBOR SUDSKE PRAKSE 

 



ФЕБРУАР 2010.  Месечни преглед 

 30 

 
 



Месечни преглед ФЕБРУАР 2010. 

 31 

 
 

 
 

 

 



ФЕБРУАР Месечни преглед  2010.  

 
4.3. SVET KOMPJUTERA 
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4.4. VOJVOĐANSKI MAGAZIN 
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4.5. ПОЉОПРИВРЕДНИК 
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4.6. CSALÁDI KÖR  
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4.7. LIBERTATEA 
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4.8. РУСКЕ СЛОВО 
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4.9. СОМБОРСКЕ НОВИНЕ 
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5.1. КЊИГЕ ПОКЛОЊЕНЕ БИБЛИОТЕЦИ  

 
БАРАНИН, Душан 
Велики господар : Милош 
Обреновић 
Београд : Српска књижевна 
задруга, 1990. 
 
ГЕРОНТОЛОШКИ конгрес 
Југославије 
Стари људи-господари своје 
судбине? 
Београд : Геронтолошко друштво 
Србије, 1998. 

 
ГУСЕО, Андраш 
Неколико искрених одговора 
болесницима од мултипле 
склерозе 
Нови Сад : Друштво мултипле 
склерозе Војводине, 1996. 

 
ДРЧА, Јанко Д. 
Старост и кризне ситуације 
Нови Сад : Мир, 2002. 
 
ЂОКИЋ, Драгољуб 
Заштитите своје дете од дрога 
Крагујевац : Медицински 
факултет Универзитета, 2000. 
 
ИЗАЗОВИ старости 
Уредник Петар Манојловић 
Београд : Институт за социјалну 
политику, 1984. 
 
ЛАЛОВИЋ-Брајовић, Миланка 
Сида 
Београд : Ђ. Албуљ, 2002. 
 
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Никола 
Геронтологија: старење и старост 
Нови Сад : OLD COMMERCE, 
1998. 

МИЛОШЕВИЋ, Никола 
Идеологија, психологија и 
стваралаштво 
Београд : Белетра, 1990. 
 
НЕНАДИЋ, Добрило 
Киша 
Београд : Народна књига, 1982. 
 
ПОПЛАВИО Црвен бан 
Милан Дивјак Лички (сакупио) 
Нови Сад : Личке Новине, 2007. 
 
САВИЋ, Дамјан 
Дроге и млади 
Нови Сад : Дневник, 1987. 

 
САТАРИЋ, Надежда 
Ванинституционална заштита 
старијих људи у Србији 
Београд : Снага пријатељства, 
2007. 
 
СЛАВОНИЈА '85 
Уредник Вјекослав Лаксар 
Осијек : Привредна комора 
Славоније и Барање, 1985. 
 
СТЕФАНОВИЋ, Драгутин А. 
Преглед југословенске 
књижевности 
Београд : Завод за издавање 
уџбеника СРС, 1967. 
 
ТИШМА-Јанковић, Ковиљка 
Растварање сна 
Нови Сад : Личке новине, 2007. 

 
ЧАНАК, Ненад 
Као и сва равница 
Нови Сад : yuTOP agencija, 2009. 
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6.1. Најчитаније књиге у библиотеци 
 

период од 01.12.2009. до 28.02.2010. 

Ред. 
бр. 

Аутор Наслов 
Број 

изнајмљи-
вања 

1 Шери Џонс Драгуљ Медине 7 

2 Сју Монк Кид Тајни живот пчела 6 

3 
Мирјана Бобић 
Мојсиловић 

Глад 6 

4 Бернxард Шлинк Читач 5 

5 Љерка Ећимовић 
Приручник за полагање државног 
стручног испита 

5 

6 Халед Хосеини Ловац на змајеве 4 

7 Софи Кинсела Богомдана домаћица 4 

8 Гордана Куић Бајка о Бењамину Баруху 4 

9 Вида Огњеновић Прељубници 4 

10 Милован Витезовић Света љубав 4 

11 Халед Хосеини Хиљаду чудесних сунаца 4 

12 Миклош Вамош Књига очева 4 

13 Карлос Руис Сафон Игра анђела 3 

14 Трејси Шевалије Пламени сјај 3 

15 Пауло Коељо Једанаест минута 3 

16 Адел Герас У сусрет светлости 3 

17 Режин Дефорж Плави бицикл 3 

18 Тони Парсонс Моја омиљена супруга 3 

19 Вилијем Пол Јанг Колиба 3 

20 Ден Браун Анђели и демони 2 
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6.2. Данило Киш 
 
Sećanje na Danila Kiša 
Glas javnosti 22.02.2010 14:25 
 
Srpski kulturni centar "Danilo Kiš" u Ljubljani i 
galerija "Visconti fine arts" od danas organizuju 
izložbu "Dado Đurić, kolekcija gvaševa i 
grafika uspomena na prijateljstvo sa Danilom 
Kišom", kao i konferenciju "Danilo Kiš i svetska 
književnost", na kojoj će učestvovati 
književnici, istoričari i teoretičari književnosti iz 
Srbije, Slovenije i BiH. 
Biće to prilika za predstavljanje Srpskog 
kulturnog centra "Danilo Kiš", koji je nedavno osnovala grupa uglednih intelektualca 
srpskog porekla na inicijativu predsednika Srbije Borisa Tadića prilikom njegovog 
poslednjeg boravka u ovom gradu. 
Prema rečima koordinatorke Srpskog kulturnog Centra "Danilo Kiš" Irene Vujčić-
Pavlović, cilj tog centra je promocija srpskog jezika i kulture u Sloveniji i delovanje na 
polju prosvete, nauke i kulture. 
Izložba slika i konferencija o Kišu, na godišnjicu njegovog rođenja, prilika su da se 
"posle mnogo godina zaborava u slovenačkoj kulturi obnovi i podstakne interesovanje 
za tog evropskog, jugoslovenskog, svetskog i srpskog intelektualca i pisca", istakli su 
organizatori. 
 

6.3. Џером Дејвид Селинџер 
 
Selindžerova pisma na izložbi u Njujorku 
Beta 13.02.2010 11:24 
 
Jedanaest pisama, koja je napisao američki književnik Džerom Dejvid 
Selindžer, biće uskoro izložena u Njujorku, piše Njujork tajms. 
 

Pisma iz perioda od 1951. do 1993. biće 
izložena u Biblioteci i muzeju Morgan na 
Menhetnu, navodi uprava muzeja, koja je pisma 
dobila na poklon 1998. godine.  
Selindžer, koji je umro 27. januara, proslavio se 
romanom "Lovac u raži" iz 1951. godine. 
Upućena njegovom bliskom prijatelju Majklu 
Mičelu, pisma razjašnjavaju brojne detalje o 
Selindžerovom životu pre i posle selidbe u kuću 
daleko od Njujorka i njegovog javnog života.  
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Pisac, koji je umro u 92. godini, u njima pored 
ostalog piše da nikada nije prestao da piše, da 
njegov radni dan počinje u šest ujutru i da 
prekida rad "samo kada je to neophodno". 

Selindžer ništa nije objavio od 1965, a od njegove smrti se spekuliše o tome da 
negde postoje njegova neobjavljena dela.  
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6.4. Милорад Павић 
 

Komemoracija Miloradu Paviću 
Tanjug 17.02.2010 20:50 
Komemoracija povodom smrti književnika 
Milorada Pavića održana je danas u Srpskoj 
akademiji nauka i umetnosti, u prisustvu 
porodice, članova Akademije i umetnikovih 
prijatelja. 
 

Književni kritičar Aleksandar Jerkov rekao je da 
je za srpsku književnost opus Milorada Pavića 
neprocenjiva dragocenost i da se njegove 

pripovetke i kratke priče mogu svrstati uz pripovetke Ive Andrića.  
"Događaji u poslednjih 20 godina ostavili su bolan trag u delu Milorada Pavića, ali je 
za istoriju srpske književnosti tog vremena njegovo delo od ogromnog značaja", 
rekao je Jerkov.  
Akademik Predrag Palavestra podsetio je na Pavićeve rane radove i prevode ruskog 
književnika Aleksandra Puškina, naročito njegove poeme "Evgenije Onjegin" koju je 
majstorski preveo još kao student. On je rekao da je Pavić u SANU primljen kao 
zapažen književni istoričar epohe 18. i 19. veka i proslavljeni pisac "Hazarskog 
rečnika", a da su u pohodu na svetsku slavu koju je tim delom stekao, ostale relativno 
nepoznate njegove rane priče.  
 

6.5. Лаза Костић 
 
Вилованство Лазе Костића 
Дневник 01.02.2010 08:51 
Децембарску свеску Летописа Матице српске започињу 
цртице Мирољуба Тодоровића, а кратку прозу објављују 
Љубица Арсић, Иван Златковић и Душан Белча. 
 

Међу њима су и песници Селимир Радуловић, Живко Николић, 
Павел Гатајанцу и Кнут Одегард. 
Рубрика Огледи посвећена је Лази Костићу, о коме пишу 
Милосав Тешић - “Вилованство Лазе Костића”, Албина 
Миланов - “Костићева књига “О Змају” и Кишов “Час 
анатомије”, Игор Лекић - “Четири приповетке Лазе Костића” и 
Зорица Хаџић - “Алфа и омега Лазе Костића”. 
Веома је занимљива и студиозна Тешићева анализа нових кованица које је 
велики песник подарио српском језику. Истичући да је Костић баштинио и 
хеленску традицију и српско народно песништво али и естетска искуства 
европског романтизма, Тешић закључује:-Његово певање има стожерни и 
светионички значај у развоју модерног српског песништва: по иновативној 
лексици, по артифицијелности стиха - по језичкој ивентивности уопште; по 
дубини емоција којима је восоки лирски тоналитет најчешћи еквивалент; по 
песничком хумору; по складу и грандиозности поетских слика; по визионарству и 
прегнућу да се искаже оно што је тешко исказиво.  
У Сведочанствима су објављени текстови који се баве енциклопедијским и 
сродним пословима.  

 48 

http://media.svevesti.com/images/sr/9/8/164498.jpg�


Месе егл ФЕБРУАР 2010. чни пр ед 
 

6.6.  Момо Капор  
 
Kaporova "Ivana" za posebnu publiku 
RTS 10.02.2010 12:07 
 
 
Stara "Ivana" Mome Kapora, sada se u novom izdanju može slušati ili gledati, 
odnosno čitati na kompjuteru. Namenjena je posebnoj publici, onima koji zbog 

svog hendikepa nisu upoznali staru. 
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Nova "Ivana" Mome Kapora neobičnija je od 
svoje pet godina starije imenjakinje. U pitanju 
je knjiga čija se radnja ne upoznaje isključivo 
čitanjem. 

"Ivana" na Di-Vi-Diju se može slušati ili gledati, 
odnosno čitati na kompjuteru, a namenjena je i 
posebnoj publici. Onima koji zbog svog 
hendikepa nisu upoznali staru. Tvorci 
redizajnirane "Ivane" kažu da je u pitanju 

eksperiment, iako je ovakav vid izdavačke delatnosti na Zapadu uobičajen. 
"Nije bilo potrebno više od 10-15 sekundi razmišljanja, kada je Momo rekao da, 
naravno da ćemo to da radimo, pa smo mi vrlo ambiciozno ušli u to ne znajući da 
ljudi na to nisu navikli jer se i ono u normalnom, grafičkom obliku sve ređe čita", rekla 
je  Milena Ninković, iz izdavačke kuće "AV files". Prema njenim rečima, disk je 
ilustrovan autentičnom Kaporovom grafikom, tako da čovek koji ne vidi može da je 
čuje, a onaj ko ne čuje može da pročita na ekranu, istakla je Ninković. 
 
Ispunjenje obećanja  
 
I može se zamisliti kako je izgledala dvadesetsedmogodišnja Ivana Jovanović, koja 
se početkom devedesetih iz Sarajeva vraća u rodno Šljivovo. Kroz predele srpske 
varoši, pijace, seoske drumove, i starce koji provode dane pored kazana sa rakijom, 
čitaoce vodi glas Gorana Sultanovića.  
"Kao i svi, kad vam bog da sve, onda ne vodite računa o onima koji su za neke stvari 
uskraćeni. To je pre svega lep gest izdavačke kuće koja je to radila, a meni znači 
ispunjenje jednog obećanja koje sam dao Momi u kafani", kaže Sultanović. 
Narator navodi da tri stotine stranica Ivane nije bilo lako pročitati, a svoju ulogu 
opisuje kao posredničku. 
"Niko ne može da zamisli kako ja kad čitam zamišljam Anu Karenjinu ili Vinetua i to je 
jedna od stvari koje sam se plašio dok smo radili Ivanu, da možda nekim svojim 
doživljajem ne prejudiciram samu priču, ali sam se trudio da ostavim na volju i na 
izbor kako će slušaoci doživeti priču", rekao je Sultanović. 
"Taj redizajn vam ostavlja da maštate ono što je Moma hteo da vam ispriča, odnosno 
da napravite sebi viziju jer niko od nas knjigu ne doživi isto, pa možete razmišljati 
kako je vašoj podsvesti najzgodnije i da to gurnete u neku memoriju i ostavite ako 
vas bude dojmilo", rekla je Ninković.  
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6.7. Александар Тишма 
 
 
 
Tišmin neobjavljeni roman "Ženarnik" uskoro pred čitaocima 
Tanjug 24.02.2010 15:23 
 

 
 
 
Izdavačka kuća "Akademska knjiga" u Novom Sadu uskoro će objaviti roman 
"Ženarnik" Aleksandra Tišme (1924-2003), u ediciji celokupnih dela tog velikog 
srpskog i evropskog pisca, izjavila je danas Tanjugu direktorka i vlasnica te 
izdavačke kuće Bora Babić 
 
To do sada neobjavljeno Tišmino delo je nastalo 80-ih godina minulog veka, o čemu 
je svedočio i sam autor koji je, u svom "Dnevniku 1942-2001", 17. juna 1983. godine 
zapisao da je tog dana "iščitao dosad ispisanih 70-ak stranica 'Ženarnika', prve moje 
pornografske inspiracije. Čini mi se da bih mogao da nastavim prekinutu nit". 
 
Roman je napisan u prvom licu, ispovednim tonom a radnja se odvija u nepoznatoj 
zemlji na izmišljenoj planini Dargil. I vremenski okvir je nepoznat ali junaci koriste 
hladna oružja poput mača, noža i koplja. 
 
Pisac Ivan Negrišorac je istakao da je sa zadovoljstvom pročitao "Ženarnik", ocenivši 
da je to "stilski prepoznatljiv Tišmin roman, sa istraživanjem raznih oblika nasilja i 
'upotrebe čoveka', ali sa vremenskim i prostornim okvirima, drugačijim od svega što 
je Tišma napisao". 
 
Roman "Ženarnik" biće prva knjiga u ediciji "Celokupna dela Aleksandra Tišme" koja 
obuhvata 25 naslova, rekla je Babićeva napominjući da ediciju uređuje prof. dr 
Gorana Raičević a predgovore za pojedina izdanja pišu najbolji poznavaoci Tišminog 
dela. 
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6.8. Родно осетљив језик 

 

 
 

 
 
 
 
09.02.2010.: 
РОДНО ОСЕТЉИВИ ЈЕЗИК ЗА НОВИНАРЕ  
http://www.ombudsmanapv.org/templates/mitra/imag
es/09022010_600x400.jpg 
 
 
 
Покрајински омбудсман је данас у телевизији 
Војводине са новинарима и уредницима 
информативног програма одржао састанак на 
тему употребе родно осетљивог језика у 
јавној комуникацији. 
Састанку је присуствовало петнаест запослених, а уз поменуту тему Даница 
Тодоров, заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова, 
говорила је и о улози медија у развијању свести о једнаким могућностима жена 
и мушкараца и разбијању родно заснованих стереотипа. 
 
Када је реч о законским решењима којима се регулише ова област, попут 
новоусвојеног Закона о равноправности полова, обавезе средстава јавног 
информисања су по први пут прецизније одређене. 
Новинари су овом приликом конкретније упознати и са начинима примене 
одредаба овог закона у пракси. 
 
Сарадња телевизије Војводине и Покрајинског омбудсмана ће се наставити 
одржавањем састанака и са осталим редакцијама како на ову, тако и на друге 
теме из области заштите и унапређења људских права. 
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6.9. Рок важења Извода из матичних књига 
 

Pitanja i odgovori 

ROK VAŽENJA IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH KOJI SE KORISTE 
U PRAVNOM PROMETU  

Pitanje: • Da li izvod iz matične knjige rođenih koji se upotrebljava u pravnom 
prometu može biti stariji od šest meseci? 

Odgovor: Prema članu 82. Zakona o matičnim knjigama ("Sl. glasnik RS", br. 
20/2009) izvodi iz matičnih knjiga i uverenja sadrže poslednje podatke koji su 
upisani u matičnu knjigu do vremena izdavanja izvoda. Izvodi iz matičnih knjiga 
nemaju ograničeni rok važenja. Za upotrebu izdatog izvoda iz matične knjige koji ne 
sadrži poslednje podatke upisane u matičnu knjigu odgovorno je lice koje ga stavi u 
pravni saobraćaj. 

Prema tome, bar kada se radi o izvodima iz matičnih knjiga, zakonom je izričito propisano 
da ti izvodi nemaju ograničen rok važenja. I po ranije važećim propisima nisu postojale 
pravne smetnje da se u pravnom prometu koriste izvodi iz matičnih knjiga koji su stariji od 
šest meseci, budući da su i tada izvodi imali dokaznu snagu javnih isprava, kao i da njihov 
rok važnosti nije bio propisan. Međutim, u praksi se najčešće od strane organa i 
organizacija koji su zahtevali određeni izvod ili uverenje, insistiralo da oni ne budu stariji 
od šest meseci, smatrajući da se tako smanjuje mogućnost upotrebe izvoda, odnosno 
uverenja koji ne sadrže poslednje podatke upisane u matičnu knjigu. 

Članom 3. Zakona o matičnim knjigama izričito je propisano da su matične knjige, izvodi iz 
matičnih knjiga i uverenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga javne isprave, što nije 
bilo decidno predviđeno ranije važećim Zakonom o matičnim knjigama ("Sl. glasnik SRS", 
br. 15/90 i "Sl. glasnik RS", br. 57/2003 i 101/2005 - dr. zakon). 

U prilog činjenici da su izvodi iz matičnih knjiga javne isprave, svakako će poslužiti i 
obrasci ovih izvoda koji prema novom Uputstvu o vođenju matičnih knjiga i obrascima 
matičnih knjiga ("Sl. glasnik RS", br. 109/2009 i 4/2010 - ispr.) moraju biti izrađeni na 
zaštićenoj hartiji sa brojnim elementima zaštite u štampi, dok je njihova izrada poverena 
Narodnoj banci Srbije - Zavodu za izradu novčanica.Sve ovo naravno ne znači da se 
tačnost podataka koji su upisani u izvode iz matičnih knjiga ne može osporiti u zakonom 
propisanom postupku, već znači, pre svega, da odluka organizacije ili organa kojom se 
odbija ili odbacuje nečiji zahtev ili prijava (npr. prijava na konkurs), iz razloga što su 
priloženi izvodi iz matičnih knjiga stariji od šest meseci, ne bi bila pravno valjana, bez 
obzira da li je takav uslov bio naveden u tekstu konkursa. Pri tome, neophodno je 
razlikovati izvode iz matičnih knjiga i uverenja izdata na osnovu tih knjiga, od uverenja o 
državljanstvu i lekarskog uverenja koja su predviđena drugim propisima koji ne uređuju da 
su ti dokumenti javne isprave, niti da nemaju ograničeni rok važenja, pa je moguće 
zahtevati da ova uverenja ne budu starija od šest meseci, odnosno nekog drugog 
vremena, a da se time ne povredi propis. 

Izvor: Paragraf Lex 
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