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МЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД“ је периодична публикација коју припрема и издаје Одсек 
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објављеним у службеним гласилима, корисници се могу обратити на следеће 
телефоне: 
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   021 487 4646 
Централа:  021 487 4000 / локал 46-46 
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biblioteka@vojvodina.gov.rs 
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адреси:      www.sluzba.vojvodina.gov.rs 
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библиотека. 

• КЊИГЕ претраживање у оквиру које се на лак и једноставан начин 
може претраживати библиотечки књижни фонд. 

• еDocumentus - апликација за електронско праћење седница, у којој су 
доступни сви материјали који су разматрани на некој од седница Владе 
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 Пословна политика 
Бизнис и финансије Преглед 
Билтен судске праксе ВСС Привредни саветник  
Војвођански магазин Саопштење  
Економист Статистички годишњак Србије  
Економска политика Судска пракса  
Зборник радова Финансије 
Избор судске праксе Bug  

CM  
Digital  

Информативни билтен Управе 
за заједничке послове 
републичких органа Hi-files  
Култура полиса  Info Review 
Међународна политика 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 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 14. седнице Владе АПВ, одржане  

2.03.2010. године 
 
 
1.  Информација о сарадњи ПД „Електровојводина“ д.о.о. и Владе АП 

Војводине на изградњи 20 kV далековода Бегејци – Сечањ и Јаша 
Томић – гранични прелаз и Предлог споразума о сарадњи на 
подршци пројекту изградње 20 kV далековода Бегејци – Сечањ и 
Јаша Томић – гранични прелаз (е-2736)  

2. Одлука о измени и допуни Статута Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе у Петроварадину, са Предлогом решења о 
давању сагласности (е-2655) 

3.  Предлози решења о 

 3.1. разрешењу вршиоца дужности директора Завода за 
трансфузију крви Војводине  

 3.2. именовању директора Завода за трансфузију крви 
Војводине (е-2710) 

4. Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата за 2010. 
годину, са предлогом решења о давању сагласности (е-2650) 

5.  Финансијски план Завода за културу војвођанских Хрвата за 2010. 
годину, са предлогом решења о давању сагласности (е-2651) 

6.  Извештај са службеног пута др Атиле Ченгерија, покрајинског 
секретара за здравство и др Здравка Косјерине, заменика 
покрајинског секретара за здравство у Брисел (Краљевина Белгија), 
реализовано у периоду од 25. до 28. јануара 2010. године, са 
Предлогом закључака (е-2679) 

7. Предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Фонда 
за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине  
(е-2739) 

8. Предлог решења о именовању директора Фонда за развој 
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине (е-2740) 

9. Предлози решења о  

 9.1. разрешењу вршиоца дужности директора Установе 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и 
омладину ометену у развоју Ветерник  

 9.2. именовању вршиоца дужности директора Установе 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и 
омладину ометену у развоју Ветерник (е-2728) 

10. Предлог решења о утврђивању номиналног износа новчане помоћи 
породици у којој се роде близанци за 2010. годину (е-2699) 
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11. Предлог решења о утврђивању номиналног износа новчане помоћи 
породици у којој се роде тројке односно четворке за 2010. годину 
(е-2700) 

12. Предлог решења о утврђивању Програма распореда и коришћења 
средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2010. 
годину (е-2719) 

13. Предлог решења о утврђивању Програма мера за унапређење 
пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних 
служби Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години (е-2742) 

14. Програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2010. годину, 
са предлогом решења о давању сагласности (е-2743) 

15. Информација о раду и перспективама развоја Специјалне болнице 
за рехабилитацију „Термал“ Врдник (е-2716) 

16. Одлука о изменама и допунама Статута Завода за антирабичну 
заштиту „Луј Пастер“ Нови Сад, са предлогом решења о давању 
сагласности (е-2720) 

17.  Финансијски извештаји Гаранцијског фонда АП Војводине за 2009. 
годину, са предлогом решења о давању сагласности (е-2734) 

18. Извештај Надзорног одбора о извршеном надзору над пословањем 
Гаранцијског фонда АП Војводине у 2009. години (е-2737) 

19. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 19.1. Покрајинском секретаријату за привреду  
број: 401-00112/2010-23 

 19.2. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-24 

 19.3. Покрајинском секретаријату за социјалну политику и 
демографију број: 401-00112/2010-25 (е-2746) 

20.  Захтев Милорада Ђурића, покрајинског секретара за културу и 
Мирјане Михајловић, стручног сарадника у Покрајинском 
секретаријату за културу, за одобрење службеног путовања у Нант 
и Ансени (Република Француска), у периоду од 10. до 13. марта 
2010. године (е-2747) 

21. Захтев Предрага Новикова, директора Канцеларије за европске 
послове, за одобрење службеног путовања Дражену Ловрићу, 
самосталном стручном сараднику у Канцеларији за европске 
послове и Андрији Алексићу, стручном сараднику у Канцеларији за 
европске послове, у Хаг (Краљевина Холандија), у периоду од 10. 
до 12. марта 2010. године (е-2748) 
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1.2. Дневни ред 15. седнице Владе АПВ, одржане  
5.03.2010. године 

 
 
1.  Информација о потреби покретања поступка за промену пословног 

имена „МЕТАЛС-БАНКЕ“ акционарског друштва Нови Сад (е-2758)  

 Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине  

 Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи  

 

1.3. Дневни ред 16. седнице Владе АПВ,  
одржане 10.03.2010. године 

 
 
1. Предлози решења о  

 1.1. разрешењу директора Установе социјалне заштите за смештај 
корисника Дом за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ 
у Старој Моравици  

 1.2. именовању вршиоца дужности директора Установе социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за лица ометена у 
менталном развоју „Otthon“ у Старој Моравици (е-2744) 

2. Информација о положају припадника ашкалијске националне 
заједнице у Аутономној Покрајини Војводини (е-2482) 

3. Извештај о финансијској помоћи националним саветима 
националних мањина у 2009. години (е-2686) 

4.  Извештај о финансијској помоћи организацијама етничких заједница 
и организацијама чији су пројекти усмерени на остваривање права 
националних мањина у Аутономној Покрајини Војводини у 2009. 
години (е-2688) 

5. Измене и допуне Финансијског плана прихода и примања и расхода 
и издатака Покрајинског секретаријата за привреду за 2010. годину, 
са Предлогом решења о давању сагласности (е-2741) 

6. Предлог одлуке о Плану реализације мера за спровођење Програма 
демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине у 2010. 
години (е-2724) 

7. Информација о реализацији програма активности за време трајања 
„Дечје недеље“ у 2009. години (е-2727) 

8. Информација о стању запослености и незапослености у АП 
Војводини у периоду јануар – децембар 2009. године (е-2738) 

9. Одлука о измени Статута Опште болнице Панчево, Панчево, са 
Предлогом решења о давању сагласности (е-2735) 
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10. План и програм рада Издавачког завода „Форум“ Нови Сад, за 2010. 
годину, са Предлогом решења о давању сагласности (е-2705) 

11. Финансијски план Издавачког завода „Форум“ Нови Сад, за 2010. 
годину, са Предлогом решења о давању сагласности (е-2704) 

112
. 

Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине (е-2729) 

13. Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи (е-2730) 

14. Предлози решења о  

 14.1. разрешењу директора Установе Студентски центар у Новом 
Саду  

 14.2. именовању директора Установе Студентски центар у Новом 
Саду (е-2749) 

15. Предлози решења о  

 15.1. разрешењу директора Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима  

 15.2. именовању вршиоца дужности директора Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (е-2763) 

16. Информација о обезбеђивању услова за рад народних кухиња на 
територији АП Војводине (е-2754) 

17. Измена 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-2773) 

18. Предлог анекса II Протокола о реализацији пројекта Војвођанског 
мешовитог хора од 16. новембра 2006. године (е-2767) 

19. Предлог уговора о пословно-техничкој сарадњи између Владе АП 
Војводине и Центра за стратешко економска истраживања 
„VOJVODINA-CESS“, Нови Сад (е-2722) 

20. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 20.1. Покрајинском секретаријату за прописе, управу и 
националне мањине број: 401-00112/2010-02-26 

 20.2. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-02-27 (е-2771) 

21. Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП Војводине 
и покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу, за 
одобрење службеног путовања Александру Прекодравцу, стручном 
сараднику у Покрајинском секретаријату за регионалну и 
међународну сарадњу и мр Сергеју Тамашу, самосталном стручном 
сараднику у Покрајинском секретаријату за регионалну и 
међународну сарадњу, у Будимпешту (Република Мађарска), дана 
17. и 18. марта 2010. године (е-2768) 
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22.  Захтев проф. др Золтана Јегеша, покрајинског секретара за 
образовање, за одобрење службеног путовања Ивани Кропф 
Глигоровић, саветнику у Покрајинском секретаријату за образовање, 
у Лондон (Велика Британија),  у периоду од 16. до 18. марта 2010. 
године (е-2777) 

23. Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП Војводине 
и покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу, за 
одобрење службеног путовања Митру Васиљевићу, вишем стручном 
сараднику у Покрајинском секретаријату за регионалну и 
међународну сарадњу и Ивани Ђурица, саветнику у Канцеларији за 
европске послове, у Осијек (Република Хрватска), 15. и 16. марта 
2010. године (е-2779) 

 
1.4. Дневни ред 17. седнице Владе АПВ, одржане 

17.03.2010. године 
 
 
1. Предлог одлуке о утврђивању Програма општег стручног 

усавршавања покрајинских службеника за 2010. годину (е-2726) 

2. Извештај о раду Буџетске инспекције АП Војводине за 2009. годину 
(е-2714) 

3.  Извештај о спровођењу ECDL обуке и сертификације покрајинских 
службеника (е-2681) 

4.  Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Покрајинском 
секретаријату за информације, са Предлогом решења о давању 
сагласности (е-2550) 

5.  Предлози решења о  
 5.1. разрешењу директора Дома ученика средњих школа „Никола 

Војводић“ у Кикинди  
 5.2. именовању вршиоца дужности директора Дома ученика 

средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди (е-2805) 

6. Измене и допуне Финансијског плана прихода и примања и расхода и 
издатака Владе АП Војводине за 2010. годину, са Предлогом решења 
о давању сагласности (е-2791) 

7.  Извештај Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора АП 
Војводине о контроли материјално-финансијског пословања и рада Фонда 
за развој непрофитног сектора АП Војводине у 2009. години (е-2788) 

8.  Годишњи програм рада Фонда за развој непрофитног сектора АП 
Војводине за 2010. годину, са Предлогом решења о давању 
сагласности (е-2503) 

9.  Финансијски план Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине за 
2010. годину, са Предлогом решења о давању сагласности (е-2504) 
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10.  Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2009. годину, са 

Предлогом решења о давању сагласности (е-2772) 

11.  Извештај о раду Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2009. 
годину (е-2787) 

12. Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2010. 
годину, са Предлогом решења о давању сагласности (е-2783) 

13. Мишљење Скупштини АП Војводине на Извештај о пословању 
Покрајинског завода за равноправност полова за 2009. годину  
(е-2798) 

14. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  
 14.1. Покрајинском секретаријату за образовање  

број: 401-00112/2010-02-28 
 14.2. Покрајинском секретаријату за образовање  

број: 401-00112/2010-02-29 
 14.3. Покрајинском секретаријату за образовање  

број: 401-00112/2010-02-30 
 14.4. Покрајинском секретаријату за културу  

број: 401-00112/2010-02-31 
 14.5. Покрајинском секретаријату за социјалну политику и 

демографију број: 401-00112/2010-02-32 (е-2807) 
15.  Захтев делегације Владе АП Војводине коју предводи др Бојан 

Пајтић, председник Владе АП Војводине, за одобрење службеног 
путовања у Праг (Чешка Република), у периоду од 25. до 28. марта 
2010. године (е-2795) 

 
 

1.5. Дневни ред 18. седнице Владе АПВ, одржане 
19.03.2010. године 

 
 
1.  Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о уређивању питања 

везаних за сукоб интереса у органима Аутономне Покрајине 
Војводине (е-2813) 

2.  Мишљење Скупштини АП Војводине на предлог Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 
(е-2814) 

3.  Мишљење Скупштини АП Војводине на предлог Покрајинске 
скупштинске Одлуке о савету националних заједница (e-2816) 
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1.6. Дневни ред 19. седнице Владе АПВ, одржане 

22.03.2010. године 
 
 
1.  Мишљење Скупштини АП Војводине на Амандман на Предлог 

покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи, који је 
поднела Марија Радојчић, посланица у Скупштини АП Војводине  
(е-2824) 

2. Мишљење Скупштини АП Војводине на Амандман на Предлог 
покрајинске скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине, који је поднео Горан Тајдић, посланик у Скупштини АП 
Војводине (е-2823) 

3. 
 

Мишљење Скупштини АП Војводине на Амандмане на Предлог 
покрајинске скупштинске Одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине, које су поднели:  
- Тања Јовановић,  
- Саша Сантовац, 
- Горан Тајдић,  
- Лазар Чавић,  
- Сузана Бркић,  
- Драгана Латовљев и 
- Маријана Четојевић, посланици у Скупштини АП Војводине  
(е-2820) 

4.  Мишљење Скупштини АП Војводине на Амандман на Предлог 
покрајинске скупштинске Одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине, који је поднела Лига социјалдемократа Војводине 
„Заједно за Војводину“ (е-2821) 

5. Мишљење Скупштини АП Војводине на Амандмане на Предлог 
покрајинске скупштинске Одлуке о Савету националних заједница, 
које су поднели: 
- Горан Тајдић,  
- Саша Сантовац, 
- Тибор Ароксалаши, посланици у Скупштини АП Војводине (е-2822) 

 
 

1.7. Дневни ред 20. седнице Владе АПВ, одржане 
24.03.2010. године 

 
 
1.  Предлози решења о  

 1.1. разрешењу директорке Народне библиотеке „Јован Поповић“ у 
Кикинди  

 1.2. именовању вршиоца дужности директорке Народне 
библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди (е-2776) 
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2. Завршни рачун Завода за културу Војводине за 2009. годину, са 

предлогом решења о давању сагласности (е-2780) 

3.  Предлог одлуке о изменама Одлуке о Стручној служби за реализацију 
програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине 
(е-2731) 

4. Предлог одлуке о изменама Одлуке о образовању Координационе 
групе за рад на имплементацији приоритетних програма привредног 
развоја Аутономне Покрајине Војводине (е-2732) 

5. 

 

Предлог одлуке о изменама Одлуке о начину реализације програма 
привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2004 – 
2009. године (е-2733) 

6. Предлози решења о 

 6.1. разрешењу вршиоца дужности директора Установе социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
„Мирослав Антић-Мика“ у Сомбору  

 6.2. именовању вршиоца дужности директора Установе социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
„Мирослав Антић Мика“ у Сомбору (е-2799) 

7. Предлог решења о разрешењу и именовању председника Управног 
одбора Установе социјалне заштите за смештај корисника Дом за 
старе и пензионере у Апатину (е-2785) 

8. Предлог решења о разрешењу и именовању председника и чланова 
Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Ковин“ у Ковину (е-2808) 

9.  Предлог решења о разрешењу и именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Ковин“ у Ковину (е-2809) 

10.  Предлог решења о давању сагласности на употребу грба Аутономне 
Покрајине Војводине на застави Ватрогасног савеза Војводине из 
Новог Сада (е-2766) 

11. Измене и допуне Финансијског плана прихода и примања и расхода и 
издатака Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство за 2010. годину, са предлогом решења о давању 
сагласности (е-2802) 

12. Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 
период од 1.1. до 30.09. 2009. године (е-2804) 

13. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Покрајинском 
секретаријату за образовање, са предлогом решења о давању 
сагласности (е-2564) 
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14. Информација о правосудном испиту, државном стручном испиту и о 

испиту из страног језика и језика националне мањине у 2009. години 
(е-2701) 

15. Извештај о кретању првостепених и другостепених управних 
предмета у покрајинским органима управе за 2009. годину (е-2753) 

16. Измене и допуне Финансијског плана прихода и примања и расхода и 
издатака Покрајинског секретаријата за привреду за 2010. годину, са 
предлогом решења о давању сагласности (е-2815) 

17. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 17.1. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-33   

 17.2. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину 
број: 401-00112/2010-02-34 (е-2837) 

18. Захтев Горана Ивића, посланика у Скупштини АП Војводине, за 
давање мишљења за обављање друге јавне функције (е-2836) 

19. Захтев Ненада Иванишевића, посланика у Скупштини АП Војводине, 
за давање мишљења за обављање друге јавне функције (е-2838) 

20. Захтев Јованке Петровић, посланице у Скупштини АП Војводине, за 
давање мишљења за обављање друге јавне функције (е-2839) 

21. Захтев Бранислава Бојића, посланика у Скупштини АП Војводине, за 
давање мишљења за обављање друге јавне функције (е-2840) 

22. Захтев Предрага Новикова, директора Канцеларије за европске 
послове за одобрење службеног путовања у Брисел (Краљевина 
Холандија), у периоду од 29. до 31. марта 2010. године (е-2828) 

23. Захтев др Слободана Пузовића, покрајинског секретара за заштиту 
животне средине и одрживи развој, за одобрење службеног путовања 
Лоранду Вигху, стручном сараднику у Покрајинском секретаријату за 
заштиту животне средине и одрживи развој, у Хортобађ (Република 
Мађарска), дана 26. и 27.  марта 2010. године (е-2826) 
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2. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 
АП ВОЈВОДИНЕ 
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2.1. Службени лист АПВ, број 3; 23.03.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРА ЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 3, 23. март 2010. 

 
САДРЖА Ј  

 
 
 

Редни 
број 

Предмет Страна 

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине   

133. Одлука о расписивању допунских избора за избор посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 281 

134. Покрајинска скупштинска одлука о уређивању питања везаних за 
сукоб интереса у органима Аутономне Покрајине Војводине 281 

135. Одлука о именовању председника и заменика председника 
Покрајинске изборне комисије 282 

136. Одлука о измени Одлуке о именовању чланова и секретара 
Покрајинске изборне комисије и њихових заменика 282 

137. Одлука о измени Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна. 282 

 Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине  

138. Одлука о изменама и допунама Одлуке о пријему у радни однос 
покрајинских службеника и намештеника у Службу Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине 283 

139. Одлука о изменама и допунама Одлуке о разврставању радних места 
у Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 283 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине  

140. Одлука о плану реализације мера за спровођење Програма 
демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине у 2010. 
години 284 

141. Одлука о утврђивању Програма општег стручног усавршавања и 
обучавања покрајинских службеника за 2010. годину 284 

142. Решење о утврђивању Програма мера за унапређење пољопривреде 
путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби 
Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години 291 

143. Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава 
за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2010. годину 293 

144. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за 
трансфузију крви Војводине 294 

145. Решење о именовању директора Завода за трансфузију крви 
Војводине 294 

146. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе 295 

147. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за 
културу војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata 
за 2010. годину 295 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

148. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу 
војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2010. 
годину 295 

149. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора установе 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
ометену у развоју Ветерник 295 

150. Решење о именовању вршиоца дужности директора установе 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
ометену у развоју Ветерник 296 

151. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Фонда за развој 
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине 296 

152. Решење о именовању директора Фонда за развој непрофитног 
сектора Аутономне Покрајине Војводине 296 

153. Решење о давању сагласности на Финансијске извештаје 
Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину 296 

154. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Завода за антирабичну заштиту „Луј Пастер“ Нови Сад 297 

155. Решење о утврђивању номиналног износа новчане помоћи породици 
у којој се роде тројке, односно четворке за 2010. годину 297 

156. Решење о утврђивању номиналног износа новчане помоћи породици 
у којој се роде близанци за 2010. годину 297 

157. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2010. 
годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад 297 

158. Решење о разрешењу директора Установе Студентски центар у 
Новом Саду 298 

159. Решење о именовању директора Установе Студентски центар у 
Новом Саду 298 

160. Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког 
завода „Форум“-за издавање књига и часописа, Нови Сад – Forum 
Könyvkiadó Intézet-Könyv és Folyóirat Kiadó Újvidék за 2010. годину 298 

161. Решење о давању сагласности на План и програм рада  Издавачког 
завода „Форум“-за издавање књига и часописа, Нови Сад – Forum 
Könyvkiadó Intézet-Könyv és Folyóirat Kiadó Újvidék за 2010. годину 298 

162. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Опште 
болнице Панчево, Панчево 298 

163. Решење о разрешењу дужности директора Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 299 

164. Решење о именовању вршиоца дужности директора Фонда за 
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 299 

165. Решење о разрешењу дужности директора установе социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за лица ометена у менталном 
развоју „OTTHON“ у Старој Моравици 299 

166. Решење о именовању вршиоца дужности директора установе 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за лица ометена у 
менталном развоју „OTTHON“ у Старој Моравици 299 

167. Решење о разрешењу директора Дома ученика средњих школа 
„Никола Војводић“ у Кикинди 300 

168. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика 
средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди 300 

169. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода 
Војводине за 2009. годину 300 

170. Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода 
за социјалну заштиту за 2010. годину 301 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

171. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за развој 
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2010. 
годину 301 

172. Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Фонда за 
развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 
2010. годину. 301 

 Покрајински секретаријат за 
социјалну политику и демографију  

173. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију за 
област социјалне политике и демографије 301 

174. Решење о утврђивању Програма унапређења социјалне заштите у 
Аутономној Покрајини Војводини у 2010. години 303 

175. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног 
конкурса Покрајинског секретаријата за социјалну политику и 
демографију из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2010. 
годину за област социјалне политике и демографије. 303 

 Покрајински секретаријат  
за информације  

176. Конкурс за суфинансирање техничко-технолошког опремања јавних 
гласила 305 

177. Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење 
професионалних стандарда јавног информисања 305 

178. Конкурс за суфинансирање пројеката јавног информисања. 306 

 Покрајински секретаријат за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу  

179. Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење рада локалне 
управе у јединицама локалних самоуправа на територији АП 
Војводине. 307 

 Национални савет хрватске националне мањине  

180. Одлука о утврђивању традиционалних назива насељених места на 
хрватском језику. 308 

 Оглашавање неважећим докумената 309 
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2.2. Службени лист АПВ, број 4; 24.03.2010. 
 

2.3. Службени лист АПВ, број 3; 23.03.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРА ЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 4, 24. март 2010. 

 
САДРЖА Ј  

 
 
 
 
 

Редни 
број 

Предмет Страна 

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине   

181. Покрајинска скупштинска одлука о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине 313 

182. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи 316 
183. Покрајинска скупштинска одлука о Савету националних заједница 328 
184. Одлука о измени и допуни Одлуке о именовању чланова 

Покрајинског савета за безбедност 330 
185. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине 330 
186. Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у 

Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 330 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине  

187. Одлука о изменама Одлуке о образовању Координационе групе за 
рад на имплементацији приоритетних програма привредног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине 331 

188. Одлука о изменама Одлуке о Стручној служби за реализацију 
програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине 331 

189. Одлука о изменама Одлуке о начину реализације програма 
привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2004-
2009. године 332 

190. Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног 
одбора Специјалне неуропсихијатријске болнице „Ковин“ у Ковину 332 

191. Решење о разрешењу и именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Специјалне неуропсихијатријске болнице „Ковин“ 
у Ковину 333 

192. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора 
установе социјалне заштите за смештај корисника Дом за старе и 
пензионере у Апатину 333 

193. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора установе 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
„Мирослав Антић-Мика“ у Сомбору 334 

194. Решење о именовању вршиоца дужности директора установе 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
„Мирослав Антић-Мика“ у Сомбору 334 

195. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу 
Војводине за 2009. годину 334 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

196. Решење о разрешењу директорке Народне библиотеке „Јован 
Поповић“ у Кикинди 334 

197. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Народне 
библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди 335 

198. Решење о давању сагласности на употребу грба Аутономне 
Покрајине Војводине на застави Ватрогасног савеза Војводине из 
Новог Сада 335 

 Покрајинска изборна комисија  

199. Одлука о именовању Изборне комисије Изборне јединице 13 Жабаљ 335 

 Покрајински секретаријат за 
заштиту животне средине и одрживи развој  

200. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројектних активности 
удружења грађана на нивоу АП Војводине из области заштите и 
унапређења стања животне средине, у 2010. години. 336 

 Покрајински секретаријат за 
културу  

201. Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и 
чланова управних и надзорних одбора 336 

 Покрајински секретаријат за 
образовање  

202. Решење о разрешењу Школског одбора Основне школе „Предраг 
Кожић“ у Дубовцу 337 

203. Решење о именовању привременог Школског одбора Основне школе 
„Предраг Кожић“ у Дубовцу 337 

204. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области 
основног и средњег образовања у АП Војводини за 2010. годину 338 

205. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и 
студената у међуградском и међумесном саобраћају у Аутономној 
Покрајини Војводини за 2010. годину 339 

206. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области високог 
образовања у АП Војводини за 2010. годину 339 

 Покрајински секретаријат за 
социјалну политику и демографију  

207. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад Пећинци у Пећинцима 340 

208. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за 
социјални рад општине Бачки Петровац 340 

209. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад општине Суботица. 341 

 Исправка 341 

 Оглашавање неважећим докумената 341 
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3. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНАТА ИЗ РАДА ОРГАНА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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• Предлог закона о Централном регистру обавезног социјалног 
осигурања / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист 
"Banka Intesa" а.д. Београд по задужењу Јавног предузећа 
"Србијагас" Нови Сад / Влада Републике Србије. - Београд,  2010. 

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

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

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

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

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

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

• Предлог закона о изменама и допунама Закона о праву на 
бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у 
поступку приватизације / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

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

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

• Предлог закона о лековима и медицинским средствима / Влада 
Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о Народној скупштини / Народна посланица Нада 
Колунџија. -Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању 
нематеријалног културног наслеђа /  Влада Републике Србије. -
Београд, 2010. 
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• Предлог закона о потврђивању Конвенције о привременом 
увозу / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о 
институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у 
случају катастрофа за регион југоисточне Европе /  Влада Републике 
Србије. -Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном 
праву / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Швајцарског Савезног већа о превозу путника и ствари у 
друмском саобраћају. / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Француске о полицијској сарадњи / Влада 
Републике Србије. -Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области културе и 
образовања / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

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

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

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

• Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији 
(Рефинансирање краткорочног дуга, изградња подземног складишта 
гаса и одржавање мрежа за пренос и дистрибуцију гаса) између 
Републике Србије и Европске банке за обнову и развој / Влада 
Републике Србије. -Београд, 2010.  

• Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму и финансирању 
између KfW-a, Франкфурт на Мајни и Републике Србије - Програм 
водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у 
Србији - Фаза 2 / Влада Републике Србије. -Београд, 2010.  

• Предлог закона о Српској академији наука и уметности / Влада 
Републике Србије. - Београд, 2010.  
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4. ПРЕГЛЕД ИЗАБРАНИХ САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 
ЧАСОПИСА И ШТАМПЕ 
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4.1. National Geographic 
 

 

 
  

 
4.2. PC PRESS 

 

 

 

4.3. Судска пракса 
  

 
  

 
4.4. €konom:east magazin 
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4.5. Hét Nap 
 

 
4.6. 

Hrvatska riječ 
 

 

 
 
4.7. Nedeljni telegraf  
 
 

 

 
 
4.8. Зрењанин 
 
 

 
 
 
 



Месечни преглед МАРТ 2010. 

 31 

 



МАРТ 2010.  Месечни преглед 

 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА  
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5.1. КЊИГЕ ПОКЛОЊЕНЕ БИБЛИОТЕЦИ  

 
 
БЕНСОН, Мортон 
Енглеско-српскохрватски речник 
Београд : Просвета, 1993. 
 
ВОЈВОДИНА. Статут 
Покрајински секретаријат за 
прописе, управу и националне 
мањине 
Нови Сад : Покрајински 
секретаријат за прописе, управу 
и националне мањине, 2010. 
 
ВУЊАК, Ненад 
Финансијски менаџмент 
Бечеј : Пролетер, 2005. 
 
ГОГОЉ, Николај Васиљевич 
Ревизор 
Београд : Савремена школа, 
1962. 
 
ГОНЕ, Жак 
Образовање и медији 
Београд : Clio, 1998. 
 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ лексикон : 
Наука о сполности 
Уредник Владислав Илић 
Београд : Интерпрес, 1971. 
 
КАЛЕЗИЋ, Божидар 
Телевизија, тврђава која лети 
Нови Сад : „Радивој Ћирпанов“, 
1978. 
 
КАЛМАН, Лањи 
Стари Апатин на разгледницама 
и сликама 
Апатин : Туристички савез 
Општине Апатин, 1988. 
 
ЛОКАЛНИ одрживи развој 
Анђелка Михајлов... и др. 

Београд : Стална конференција 
градова и општина, 2006. 

ЛОКАЛНИ омбудсман – упоредна 
искуства Србија, Босна и 
Херцеговина и Швајцарска 
Уредници Стеван Лилић и Walter Kalin 
Краљево : Швајцарска агенција за 
развој и сарадњу, 2007. 
 
МИХАЛЏИЋ-Тубић Слободанка 
Понашање, ставови и предрасуде о 
контрацепцији корисника и 
здравствених радника 
Нови Сад : Медицински факултет, 2010 
 
НАПИНИ, Флориана 
Практичан приручник за партнерство 
Скопје : Македонски центар за 
међународну сарадњу, 2006 
 
НАЦИОНАЛНЕ заједнице и етничке 
групе у Војводини 
Покрајински секретаријат за 
остваривање права националних 
мањина, управу и прописе 
Нови Сад : Покрајински секретаријат 
за остваривање права националних 
мањина, управу и прописе, 2000. 
 
ПАЈВАНЧИЋ, Маријана 
Мали речник појмова о 
парламентаризму 
Београд : Грађанске иницијативе, 2001. 
 
ПРИМЕРИ најбоље праксе у 
локалној самоуправи у Србији 
Уредница Зорица Вукелић 
Београд : Стална конференција 
градова и општина, 2007 
 
ПРОГРАМ општег стручног 
усавршавања државних службеника 
из органа државне управе и служби 
Владе за 2008. годину 
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Припремила Служба за управљање 
кадровима 
Београд : Dial : Графолик, 2008. 

 
РЕФЕРЕНДУМ и грађанска 
иницијатива 
Валтер Калин ... и др. 
Краљево : Швајцарска агенција 
за развој и сарадњу, 2006. 
 
РОЛ, Ханс Ахим 
Приручник о оцењивању 
покрајинских службеника 
Београд : Dial, 2008. 
 
САВЕТОВАЊЕ и ХИВ тестирање 
Уредници Наташа Цветковић Јовић .. 
Београд : IAN, 2007. 
 
СМАЊЕЊЕ сиромаштва у Србији 
Катлин Брашић... и др. 
Београд : United Nations 
Development Programme, 2006. 
 
СТЕВАНОВИЋ, Михаило 
Граматика српскохрватског језика 
Београд : Нолит, 1957. 

 
СТРАТЕГИЈА локалног одрживог 
развоја 
Припремили Бобан Томић ... и др. 
Београд : Стална конференција 
градова и општина, 2005. 
 
ТЕОДОСИЋ, Радован 
Педагогика 
Сарајево : Завод за издавање 
уџбеника, 1965. 
 
ТРИ кључа за једнаке могућности 
Министарство рада, запошљавања 
и социјалне политике 
Београд : Министарство рада, 
запошљавања и социјалне 
политике, 2007. 
 
УНИВЕРЗАЛНА декларација о 
људским правима 
Приредила Сања Ђорђевић... и др. 
Ниш : Мрежа одбора за људска 
права у Србији CHRIS, 2009. 
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6. АКТУЕЛНОСТИ 
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6.1. Најчитаније књиге у библиотеци 
 

 
период од 01.01.2010. до 31.03.2010. 

 

Ред. бр. Аутор Наслов 

1 Мирјана Бобић Мојсиловић Глад 

2 Шери Џонс Драгуљ Медине 

3 Марина Немат Заробљени снови 

4 Ненад Чанак Као и сва равница 

5 Љиљана Хабјановић Ђуровић Вода из камена 

6 Сју Монк Кид Тајни живот пчела 

7 Марко Видојковић Хоћу да ми се нешто лепо деси одмах 

8 Таласа Али Драгуљ Индије 

9 Хелен ван Ројен Бекство 

10 Режин Дефорж Плави бицикл 

11 Сидни Шелдон Испричај ми снове 

12 Кенизе Мурад Трагом мртве принцезе 

13 Пауло Коељо Победник је сам 

14 Џејмс Патерсон Крос 

15 Инду Сундаресан Двадесета супруга 

16 Хавијер Моро Индијска принцеза 

17 Џоди Пико Чувар своје сестре 

18 Хуан Гомез Хурадо Уговор са Богом 

19 Агата Кристи Залеђе судбине 

20 Гроздана Олујић Гласови у ветру 
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6.2. Преминуо Момо Капор 
 

РТС 03.03.2010 13:55 
 
Један од најчитанијих српских писаца 
Момо Капор преминуо данас на Војно-
медицинској академији у Београду у 74. 
години. 
 

 
У Београду, на Војно-медицинској академији, данас је преминуо један од 
најпознатијих и најчитанијих српских писаца, сликар и новинар Момчило Момо 
Капор, потврдила је његова породица. 
Рођен је у Сарајеву 1937. године, а одмах по завршетку Другог светског рата са 
породицом се преселио у Београд у коме је, уз повремена избивања широм света, 
остао до краја живота и био његов својеврсни хроничар. 
Дипломирао је сликарство 1961. године на београдској Академији ликовних 
уметности. Од како је 1975. године објавио "Фолиранте" написао је велики број 
романа и збирки прича.  
Капор је и аутор бројних документарних филмова и телевизијских емисија, а по 
његовим сценаријима снимљено је неколико дугометражних филмова (Бадеми с ону 
страну смрти, Банкет, Валтер брани Сарајево, Џоли џокеј, Крај викенда).  
Романи "Уна" и "Књига жалби" су екранизовани. Његова дела превођена су 
на француски, немачки, пољски, чешки, бугарски, мађарски, словеначки и шведски 
језик . 
 
 

6.3. Човек ренесансног дара 
 
Вечерње новости 05.03.2010 00:23 
 
Попут митског грчког краља Мидаса, који је све што погледа претварао у 
злато, Момо Капор има проклетство да све што напише и објави претвори 
у бестселер. Али има и растрежњујућу самосвест, којом кроти охолост, јер 
зна да је пут у књижевност с обе стране засут гробљем бестселера. 
 
Иако је објавио полицу књига, нацртао хиљаде цртежа и насликао толико слика, још 
увек се буди са давњашњим прекором свога оца како од њега ништа бити неће. Од 
мајке је, вели, наследио склоност ка уметности, а од оца, херцеговачког горштака, 
презиме и висок притисак. Капори умиру “неки од срца, неки од метка, а најбољи од 
метка у срце!”... Капорова неутољива радозналост, а онда и редак смисао да 
“овековечи ситнице”, друго је име за јединствену капоровску ерудицију у којој су, сем 
меморије, упослена сва чула којима вреба линију, лик, језик, причу, мирисе, укусе, 
атмосферу. Јер он свет такорећи кожом осећа. Капор је чудесан сунђер, велики 
упијач. Кад је у пуном погону, има стотине антена. Зато је његов цртеж сеизмограф 
душе, кардиограм и наде и безнађа. Капор заиста свашта зна, а то што зна уме да 
саопшти на мио, отмен, очаравајући начин.      
 

http://media.svevesti.com/images/sr/9/6/165696.jpg�
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6.4. Уручена награда “Меша Селимовић” 
 

Мондо 03.03.2010 15:52 
 

Награда "Меша Селимовић", за најбољу књигу објављену у 2009. години, коју 
додељује Компанија "Новости", уручена је Живораду Недељковићу за збирку 
песама "Овај свет". 
 

Награду је Живораду Недељковићу, у Народном 
позоришту у Београду, уручио директор 
Компаније "Новости" Манојло Вукотић који је 
рекао да се ове године обележава и 100 година 
од рођења књижевника Меше Селимовића. 
Живорад Недељковић је рекао да је Меша 
Селимовић главног јунака Ахмета, свог романа 
"Тврђава" представио као песника и да сва 
његова трвења са светом и са собом, враћају у 
сећање знања о животима и усудима бројних 
песника који су и славили свет и сукобљавали се с њим. 
Према његовим речима, знања поезије нису знања од којих свет судбински зависи, "али 
да њих нема, могло би се десити да разне вештине, које су често у спрези са мало знања 
и још мање недоумица, брзо докусуре свет и у томе је моћ поезије". 
Песничка књига "Овај свет", Живорада Недељковића, коју је објавила издавачка кућа 
"Архипелаг" добила је 15 гласова чланова Великог жирија. 
У избору за награду "Меша Селимовић" учествовала су 52 критичара из Београда, Новог 
Сада, Младеновца, Крушевца, Ниша, Новог Пазара, Зрењанина, Сомбора, Бањалуке и 
Мокрина, сваки критичар је предложио по пет наслова, а ове године је било 90 
предложених књига. 
Највише гласова, од 15 критичара добила је збирка песама "Овај свет", а на другом месту 
нашла се књига "Љетопис Вјечности" Жарка Команина са 14 гласова. 
Награду "Меша Селимовић" чине скулптура са ликом књижевника Меше Селимовића, 
која је рад уметника Мирослава Д. Савића, Повеље и новчаног износа. 
 
 

6.5. Дисова награда Јеленковићу 
 

FoNet 08.03.2010 17:37 
 

Песник из Зајечара Саша Јеленковић, овогодишњи је добитник 
Дисове награде, саопштио је данас у Чачку стручни жири. 
 

У образложењу је наведено да се награда Јеленковићу додељује за 
укупни песнички опус. 
"Саша Јеленковић издвојио се у данашњем српском песништву 
посебношћу и упечатљивошћу свога стваралачког гласа." 
"Његове песме у којима се осећа далеки одјек усуда модерног човека, о 
којем је у српској поезији први запевао Владислав Петковић Дис, 
представљају упечатљив, меланхоличан одговор усамљеног човека 
нашем добу." 
Жири сматра да се његова поезија и концепт говора о одсутном доводи 
до реинкарнације затамњене пуноће речи. 

Саша Јеленковић је рођен 8. августа 1964. године у Зајечару. Дипломирао је на групи за општу 
књижевност и теорију књижевности на Филолошком факултету у Београду. 
Објавио је књиге песама: Непријатна геометрија (1992), Оно што остаје (1993), Херувимске тајне 
(1994), Краљевска објашњења (1998), Књига о срцу (2002) Елпенорова писма (2003), 
Елпенорово буђење (2003), Гибралтар (2005), Елпенори (2006). 
Добитник је награде Матићев шал, за збирку "Непријатна геометрија", награде Милан Ракић, за 
збирку "Оно што остаје" и награде Васко Попа, за збрику изабраних и нових песама "Књига о 
срцу", као и стипендије Борислав Пекић за 2005. годину. 
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6.6. Почињу Антићеви дани 
 
24 сата 11.03.2010 06:20 
 
Делегација Новог Сада данас ће положити цвеће на гроб песника 
Мирослава Мике Антића (1932-1986), а на Петроварадинској тврђави биће 
отворена уметничка колонија названа његовим именом, на којој ће 
учествовати десетак стваралаца. 
 
Тиме почиње тродневна традиционална манифестација „Антићеви дани”, која се 
сваке године у ово доба одржава поводом дана рођења (14. марта) писца „Плавог 
чуперка” и многих других незаборавних песама, песника који се бавио сликарством, 
филмом и новинарством. У ОШ „Мирослав Антић” у Футогу биће приређен сусрет са 
песницима Душаном Поп Ђурђевом, Миодрагом Раичевићем и Анђелком 
Ердељанином, а у 18 сати у Спенсу је отварање изложбе фотографија из Микиних 
филмова.  
Антићев филм „Доручак са ђаволом” биће приказан у 20 сати у Амфитеатру 
„Спенса”, а у исто време у Галерији „Градић” Драшко Ређеп отвориће изложбу 
ликовних радова са прошлогодишње уметничке колоније. У петак ће у Градској кући 
бити уручена награда „Мирослав Антић” књижевнику из Сарајева Стевану Тонтићу 
за књигу песама „Свето и проклето” а књижевно вече лауреата одржава се у 
Градској библиотеци.  
 
 

6.7. Ускршњи сајам књига 
 
РТС 15.03.2010 17:45 

 
 
 
 
У холу Дома синдиката у Београду почео 
традиционални Ускршњи сајам књига, на 
којем се окупило 50 издавача. Они ће до 
Ускрса продавати књиге уз попусте од 20 
до 50 одсто. 
 
 
Традиционални Ускршњи сајам књига 

отворила је у холу Дома синдиката у Београду књижевница Ивана Крсмановић.   
На сајму књига окупило се 50 издавача који ће свакога дана све до Ускрса,  4. 
априла продавати књиге уз попусте који се крећу од 20 до 50 одсто.  
Отварајући сајам, књижевница Крсмановић је рекла да јој је указана част јер је "у 
минулој години објављен велик број књига писаца женског рода и подсетила да је 
добитник Нинове награде била је такође дама". 
Подсетивши да су између два Ускрса преминула два српска књижевна великана, 
Милорад Павић и Момо Капор, Крсмановић је констатовала "да ће њихов дух 
оплемењивати дане многих генерација, обликовати њихову реч и мисао, а њихова 
дела сведочити о бесмртности љубави". 
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6.8. Изложба о Антону Чехову у Матици српској 
 
РТВ 12.03.2010 13:54 
 
 
Поводом 150 година од рођења руског 
приповедача и драмског писца Антона 
Павловича Чехова (1860-1904) 
Библиотека Матице српске приредила 
је изложбу која траје од данас до 16. 
априла. 
 
 
 
Поставком су обухваћена многобројна 
издања Чеховљевих приповедака и драма, као и избор литературе о његовом 
животу и стваралаштву. 
У пратећем каталогу изложбе наведени су изводи текстова које су о Чехову 
написали Олга Л. Книпер, Лав Н. Толстој, Константин С. Станиславски, Иван А. 
Буњин, Максим Горки, Александар И. Куприн, Владимир Набоков, Виктор Шкловски, 
Томас Ман, Исидора Секулић, Симо Матавуљ, Велибор Глигорић, Јован Христић, 
Зоран Божовић, Милосав Бабовић, Михајло Пантић, Никита Миливојевић и Жан 
Вилар. 
Чехов је рођен 1860. године у украјинском граду Таганрогу. Прву збирку 
приповедака, "Мелпоменине бајке", објавио је 1884. године, а четири године касније 
додељена му је Пушкинова награда. 
Рано оболео од туберкулозе и живот је практично провео по бањским лечилиштима 
широм Русије и Европе. Умро је 1904. у немачком санаторијуму Баденвајлер. 
Чехов се сматра писцем који је у свом опусу установио готово све облике модерног 
кратког приповедања. Написао је више од 500 хуморески, анегдота, цртица, кратких 
прича и новела, лирских драма и једночинки, којима је, како у избору и грађењу 
ликова, тако и у конципирању и третирању фабуле, направио велики заокрет у 
руској литератури. 
Његове приповетке (Степа, Човек у футроли, Дама с кученцетом, Чиновникова смрт, 
Павиљон бр. 6 и др.) убрајају се у сам врх светске књижевности, а "Галеб", "Ујка 
Вања", "Три сестре" и "Вишњик" и данас су међу најигранијим драмама на светским 
позорницима. 
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6.9. Србија на Сајму књига у Лајпцигу 

 
РТВ 18.03.2010 08:57 

 
 
 
 
 
Србија ће данас, одмах по 

отварању Сајмa књига у Лајпцигу који ће 
окупити око 2.100 издавача, бити 
представљена као почасни гост сајма 
2011. године. 
 

 
Тим поводом, на штанду Србије, нашу земљу као почасног госта идућег сајма 
представиће директор Сајма књига у Лајпцигу Оливер Циле (Zille), шеф 
Организационог одбора овогодишњег наступа Вида Огњеновић и члан тог одбора, 
управник Народне библиотеке Србије Сретен Угричић. 
Претходно ће, у оквиру форума Мали језици-велике књижевности наступити писац 
Ласло Вегел, а потом и Ласло Блашковић и Владимир Арсенијевић. 
Увече, у кафеу Градске библиотеке, модераторка Ева Коволик (Eva Kowollik) са 
Мартин Лутер Универзитета Хале-Витенберг, публици ће приближити књижевност 
Драгана Великића, једног од најпревођенијих савремених српских писаца на 
немачком говорном подручју. Током разговора Великић ће читати делове из својих 
књига. 
Другог дана пред сајамском публиком Саша Ћирић и Саша Илић водиће разговор о 
Интернет порталима као месту критичког мишљења, а љубитељима књиге 
представиће се и Великић, Владимир Пиштало и српски писац из Сарајева Горан 
Самарџић. 
Трећег дана сајма у различитим форумима, своје књиге читаће и о њима 
разговарати Пиштало, Вегел и Мирјана Новаковић. 
Исте вечери, у оквиру посебног програма "Балканска ноћ" (Balkan nacht), који ће 
бити одржан у једном од најстаријих позоришта у Немачкој, Унион театру Коневиц 
(UT Conenewitz), немачка публика имаће прилику да се упозна са књижевношћу 
Владислава Бајца, Илића и Самарџића. 
Ту ће посебно бити представљен и предстојећи четврти фестивал кратке приче 
"Кикинда шорт" о коме ће говорити координатор наступа бројне ауторске екипе 
Срђан Папић, а писци читати своје текстове. 
Последњег дана Сајма, 21. марта, у оквиру форума Интернационал и Мали језици-
велике књижевности наступиће Папић, Арсенијевић, Бајац и Мирјана Новаковић. 
Током сајма публика на нашем штанду ће, захваљујући посебним двојезичним 
публикацијама, моћи да се упозна са српском књижевном сценом и са нашим 
најзначајнијим писцима. 
На располагању ће им, такође, бити и публикација "Светска баштина - Србија" 
управо преведена на немачки језик у којој је богато приказана наша културна 
баштина која се налази на УНЕСКО-вој листи светске културне баштине. 
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6.10. Обележена 186. година од рођења Бранка 

Радичевића 
 

Глас јавности 25.03.2010 11:42 
 

Културна институција "Бранково коло" из Сремских Карловаца, која чува успомену 
на Бранка Радичевића (1824 - 1853) и његово дело, поводом 186-годишњице 
рођења великог песника представила је у Римској дворани Библиотеке града пет 
нових песничких књига. 
Директор "Бранковог кола" Ненад Грујичић 
рекао је да сваке године објаве по десетак 
књига, а да сада, почетком године, за Бранков 
рођендан, 15. март, већ имају пет нових књига 
аутора са широке лепезе српског говорног 
подручја. Сваке јесени у славу и част песника 
Радичевића који је отишао млад са овог света, 
са 29 година, а остварио антологијска дела, 
одржава се песничка манифестација на којој 
се, поред афирмисаних наших и страних 
песника, чују и стихови младих даровитих 
песника. На дан рођења великог песника 
"Бранково коло" додељује сваке године награду Печат вароши сремскокарловачке. 
Овогодишњи добитници престижног признања Андреј Јелић Мариоков за збирку 
сонета "Молебни венац" ("Удружење српских издавача", Београд, 2009) и Гордана 
Ђилас за књигу поезије "Учитељ сећања" (Издање аутора, Нови Сад, 2009) својим 
стиховима отворили су књижевно дружење пред бројном публиком у Римској 
дворани. 
У доброј атмосфери свеже песничке речи потом је представљено пет нових 
песничких књига млађих аутора "Бранковог кола", Милана Ракуља из Бањелуке, 
Маје Даковић из Београда, Мирослава Митковића из Ниша, Мирјане Кајзе из 
Мркоњић Града и Славице Торма-Лукач из Суботице. 
 
 

6.11. Руси игноришу стоту годишњицу смрти Лава 
Толстоја 

 

FoNet 25.03.2010 14:28 
 

Стота годишњица смрти великог руског писца Лава Толстоја бити обележена у 
многим деловима света, али, по свему судећи, не и у његовој родној земљи, пише 
данас "Дејли телеграф". 
 
 

Кремљ, наиме, није објавио никакве планове везане за ту 
годишњицу, док нова филмска верзија Ане Карењине, у којој 
глуме водеће руске звезде, не може да нађе дистрибутера ни 
годину дана пошто је снимљена, преноси Би-Би-Си.  
Режисеру Сергеју Соловјову, дистрибутери су објаснили да 
млади људи који иду у биоскоп никада нису чули за Ану 
Карењину, нити их такви филмови интересују.  
Власница једне познате издавачке куће је за "Дејли телеграф" 
изјавила да проблем није у апатији према Толстоју него у томе 
што Руси данас читају безвредну, махом западну литературу и 
полако заборављају своје класике.  
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6.12. Саопштење заштитника грађана у вези са 
остваривањем права припадника националних мањина на 

одговарајућу заступљеност при запошљавању 

Остваривање права припадника националних мањина, да учествују у управљању 
јавним пословима, у складу са међународним обавезама и Уставом Републике 
Србије, обезбеђено је позитивним прописима, као што су Закон о заштити права и 
слобода националних мањина, Закон о државним службеницима, Закон о судијама, 
Закон о јавном тужилаштву и другим, тако што је одредбама ових закона 
предвиђена обавеза да се при запошљавању у државним органима, јавним 
службама, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, 
правосудним органима, у највећој могућој мери, води рачуна о националном саставу 
становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина.  

Заштитник грађана је у 2009. години спровео истраживање о мерама за 
запошљавање и заступљености припадника националних мањина у државним 
органима. Резултати су показали да већина органа државне управе и јавних служби 
не примењује прописе, не планира мере у вези с повећањем запослености 
припадника националних мањина и не води евиденцију о националној структури 
запослених, између осталих разлога, и због тога што Формулар неопходних 
података о запосленима, који доставља Служба за управљање кадровима нема 
рубрику о таквом податку.  

Изузетак од ове негативне праксе су органи АП Војводина, али и Министарство 
спољних послова, Министарство унутрашњих послова, Управа царина, Управа за 
трезор, Пореска управа који воде поменуту евиденцију и на основу ње планирају и 
примењују одговарајуће мере.  

Заштитник грађана је на основу прикупљених података, али и разговора које је 
имао са представницима националних савета националних мањина, упутио 
препоруку органима државне управе да приликом запошљавања извршилаца 
воде рачуна о заступљености припадника националних мањина у државним 
органима и јавним службама и препоруку Служби за управљање кадровима да 
отклони недостатке у вези са непостојањем података о националној структури 
запослених у органима државне управе.  

Служба за управљање кадровима се, настојећи да спроведе препоруку, суочила са 
објективним тешкоћама на које је указао и Повереник за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности сматрајући да доследна примена Закона о 
заштити података личности, искључује могућност прикупљања овакве врсте 
података без одговарајућег законског основа.  

Заштитник грађана, уважавајући чињеницу да је изјашњавање о националној 
припадности слободно и пренебрегавајући могућност државних органа да подстичу 
запошљавање припадника националних мањина у својим службама непосредном 
применом чл. 77 Устава Србије, указује на то да је за планирање дугорочних мера 
запошљавања припадника националних мањина у државној и јавној управи 
неопходан податак о националној структури запослених у државним органима.  
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С обзиром на то да је на ове проблеме и раније указао, да је упутио одговарајуће 
препоруке, као и то да је у децембру 2009. године усвојен нов Закон о државним 
службеницима којим поменути пропуст није отклоњен, Заштитник грађана је 
упутио Председнику Владе РС, уједно и председавајућем Савета за 
националне мањине РС, иницијативу за припрему и доношење законског 
основа за уређење ове области.  

Извор: Paragraf Lex 

6.13. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској 
управи 
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