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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 21. седнице Владе АПВ, одржане 
1.04.2010. године 

 
 
 
1. Нацрт одлуке о давању сагласности на промену назива Техничке 

школе у Суботици (е-2770)* 

2. Информација о остваривању јавних прихода у АП Војводини у 
2009. години (е-2818) 

3. Информација о положају припадника ромске националне заједнице 
у Аутономној Покрајини Војводини (е-2819) 

4. Измене Финансијског плана прихода и примања и расхода и 
издатака Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу за 2010. годину, са предлогом решења о 
давању сагласности (е-2831) 

5. Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији 
радних места у Српском народном позоришту у Новом Саду, са 
предлогом решења о давању сагласности (е-2800) 

6. Мишљење Скупштини АП Војводине на Завршни рачун Фонда за 
развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 
2009. годину, са Нацртом одлуке о давању сагласности (е-2872) 

7. Мишљење Скупштини АП Војводине на Извештај о раду Педагошког 
завода Војводине за 2009. годину (е-2843) 

8.  Мишљење Скупштини АП Војводине на Извештај о пословању 
Завода за културу Војводине за 2009. годину (е-2866) 

9. Извештај о реализацији пројеката финансираних у складу са 
Покрајинском уредбом о посебним облицима социјалне заштите у 
АП Војводини (е-2847) 

10. Предлог решења по жалби „СТОРК“ ДОО из Куле, изјављеној 
против решења Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство број: 325-00016/2006 од 29. 03. 2006. 
године (е-2856) 

11.  Предлог решења по жалби Удружења матица Ашкалија Нови Сад 
изјављеној против решења Буџетског инспектора АП Војводине 
број: 102-47-00004/2010-04 од 19.02.2010. године (е-2863) 

12. Предлог одговора на тужбу „Fresh & CO“ ДОО Суботица, поднетој 
против решења Извршног већа АП Војводине број: 325-00023/2009 
од 15.07.2009. године (е-2857) 

                                                 
*  напомена за претраживање (eDocumentus): е-2770  =  *2770 
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13. Предлог одговора на тужбу Апатинске пиваре „ад Апатин“ поднету 
против решења Извршног већа АП Војводине број: 325-00029/2009 
од 21. октобра 2009. године (е-2854) 

14. Информација о коришћењу локалне рачунарске мреже 
покрајинских органа управе (е-2810) 

15. Информација о легализацији софтвера Microsoft (е-2842) 

16. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Покрајинском 
секретаријату за спорт и омладину, са предлогом решења о давању 
сагласности (е-2806) 

17. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Покрајинском 
секретаријату за здравство, са предлогом решења о давању 
сагласности (е-2812) 

18. Предлози решења о  

 18.1. разрешењу вршиоца дужности директора Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима  

 18.2. именовању вршиоца дужности директора Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (е-2861) 

19. Предлози решења о  

 19.1. разрешењу директора Јавног предузећа „Национални парк 
Фрушка гора“ 

 19.2. именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Национални парк Фрушка гора“ (е-2879)  

20.  Предлози решења о  

 20.1. разрешењу чланова Управног одбора Јавног предузећа 
„Национални парк Фрушка гора“  

 20.2. именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа 
„Национални парк Фрушка гора“ (е-2880) 

21. Предлози решења о  

 21.1. разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Национални парк Фрушка гора“  

 21.2. именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Национални парк Фрушка гора“ (е-2881) 

22. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора 
Покрајинског завода за заштиту природе (е-2882) 

23. Предлог решења о именовању чланова Управног одбора 
Покрајинског завода за заштиту природе (е-2883) 
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24. Предлог решења о именовању чланова Надзорног одбора 
Покрајинског завода за заштиту природе (е-2884) 

25.  Предлози решења о  

 25.1. разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник  

 25.2. именовању вршиоца дужности директора Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник (е-2870) 

26. Предлог решења о разрешењу вршиоца дужности заменика 
директора Специјалне болнице за рахабилитацију „Термал“ Врдник 
(е-2871) 

27. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и 
одрживи развој, са предлогом решења о давању сагласности  
(е-2886) 

28. Предлози решења о употреби средства текуће буџетске резерве  

 28.1. Скупштини Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-35  

 28.2. Скупштини Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-36  

 28.3. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-37  

 28.4. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-38  

 28.5. Покрајинском секретаријату за здравство  
број: 401-00112/2010-02-39  

 28.6. Покрајинском секретаријату за здравство  
број: 401-00112/2010-02-40  

 28.7. Покрајинском секретаријату за социјалну политику и 
демографију број: 401-00112/2010-02-41  

 28.8. Покрајинском секретаријату за социјалну политику и 
демографију број: 401-00112/2010-02-42  

 28.9. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-02-43  

 28.10. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-02-44  

 28.11. Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и 
равноправност полова број: 401-00112/2010-02-45  

 28.12. Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и 
равноправност полова број: 401-00112/2010-02-46 (е-2896) 
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1.2. Дневни ред 22. седнице Владе АПВ, одржане 
6.04.2010. године 

 
 
 
1. Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Покрајинског 

савета за запошљавање (е-2790) 

2. Предлог решења о постављењу помоћника директора Дирекције за 
робне резерве АП Војводине (е-2859) 

3. Предлози решења о 

 3.1. разрешењу директора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Русанда“ Меленци   

 3.2. именовању директора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Русанда“ Меленци (е-2867) 

4. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног 
одбора Канцеларије за инклузију Рома Нови Сад (е-2876) 

5. Предлог решења о разрешењу председника и чланова 
Привременог Управног одбора и именовању Управног одбора 
Опште болнице Панчево, Панчево (е-2887) 

6. Предлог решења о разрешењу председника и чланова 
Привременог Надзорног одбора и именовању Надзорног одбора 
Опште болнице Панчево, Панчево (е-2888) 

7. Предлог решења о разрешењу и именовању председника и 
чланова Управног одбора Специјалне неуропсихијатријске болнице 
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац (е-2885) 

8. Предлог решења о разрешењу и именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Специјалне неуропсихијатријске 
болнице „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац (е-2893) 

9. Предлог закључка за именовање једног члана Управног одбора 
Националне службе за запошљавање (е-2874) 

10.  Предлог Закључка Народној Скупштини Републике Србије за 
именовање члана Националног савета за високо образовање 
(е-2878) 

11. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
– Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2010. 
годину (е-2852) 

12.  Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план 
Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 
2010. годину (е-2853) 
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13.  Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа 
за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2010. годину, са предлогом 
решења о давању сагласности (е-2833) 

14. Захтев Татјане Мелвингер, директорке Службе за управљање 
људским ресурсима, за одобрење службеног путовања Гордани 
Француски, саветници за послове стручног усавршавања 
запослених и Марици Татић, саветници за  нормативно правне и 
опште послове, у Варшаву (Република Пољска), у периоду од 11. 
до 14. маја 2010. године (е-2868) 

15. Захтев др Тамаша Корхеца, покрајинског секретара за прописе, 
управу и националне мањине, за одобрење службеног путовања 
Слободанки Станковић-Давидов и Дели Андору, помоћницима 
покрајинског секретара за прописе, управу и националне мањине, 
у Варшаву (Република Пољска), у периоду од 11. до 14. маја 2010. 
године (е-2869) 

16. Захтев делегације Владе АП Војводине, коју предводи др Бојан 
Пајтић, председник Владе АП Војводине, за одобрење службеног 
путовања у Беч (Република Аустрија), у периоду од 15. до 17. 
априла 2010. године (е-2902) 

 
 

1.3. Дневни ред 23. седнице Владе АПВ, одржане 
14.04.2010. године 

 
 
 
1. Предлози решења о  

 1.1. разрешењу вршиоца дужности директора Завода за 
антирабичну заштиту „Луј Пастер“ Нови Сад 

 1.2. именовању директора Завода за антирабичну заштиту - 
Пастеров завод, Нови Сад (е-2922)  

2. Мишљење Скупштини АП Војводине на Извештај о пословању 
Гаранцијског фонда АП Војводине за период 1. јануар – 31. 
децембар 2009. године (е-2851) 

3. Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП 
Војводине и покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу, 
за одобрење службеног путовања у Беч (Република Аустрија) и 
Братиславу (Република Словачка), у периоду од 19. до 21. априла 
2010. године (е-2923) 

4. Захтев Милорада Ђурића, покрајинског секретара за културу и 
Милана Мицића, помоћника покрајинског секретара за културу, за 
одобрење службеног путовања у Темишвар (Румунија), дана 17. 
априла 2010. године (е-2930) 
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5. Предлог закључка о континуитету буџетских корисника (е-2910) 

6. Мишљење Скупштини АП Војводине на Годишњи извештај о 
пословању са завршним рачуном и финансијским резултатом 
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2009. 
годину (е-2925) 

7. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 7.1. Скупштини Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-47 

 7.2. Скупштини Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-48 (е-2943) 

 
 

1.4. Дневни ред 24. седнице Владе АПВ, одржане 
21.04.2010. године 

 
 
 
1. Нацрт одлуке о изменама Одлуке о додели признања „Др Ђорђе 

Натошевић“ (е-2935) 

2. Информација о упису студената у високе школе струковних 
студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и на 
факултете Универзитета у Новом Саду у школској 2009/2010. 
години, са посебним освртом на образовање припадника 
националних мањина (е-2901) 

3. Извештај о раду и финансијском пословању Установе – Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине за 2009. годину (е-2924) 

4. Предлог акционог плана запошљавања у Аутономној Покрајини 
Војводини за 2010. годину (е-2948) 

5. Предлози споразума о финансирању Непрофитног јавног друштва 
ДКМТ од 01.04.2009. до 31.03.2010. године и од 01.04.2010. до 
31.03.2011. године (е-2912) 

6.  Финансијски план Завода за културу Војводине за 2010. годину, 
са Предлогом решења о давању сагласности (е-2908) 

7. Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара за 2010. 
годину, са Предлогом решења о давању сагласности (е-2926) 

8.  Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара за 
период јануар – децембар 2010. године, са Предлогом решења о 
давању сагласности (е-2927) 

9. Програм рада Завода за културу војвођанских Словака за период 
јануар – децембар 2010. године, са Предлогом решења о давању 
сагласности (е-2931) 
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10. Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака за 
период јануар – децембар 2010. године, са Предлогом решења о 
давању сагласности (е-2932) 

11. Захтев Иштвана Пастора, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за привреду, Синише Исакова, помоћника 
покрајинског секретара за привреду и Варњу Ернеа, помоћника  
покрајинског секретара за привреду, за одобрење службеног 
путовања у Праг (Република Чешка, Оломоуц регион), у периоду 
од 26. до 28. априла 2010. године (е-2952) 

12. Захтев Радослава Стриковића, покрајинског секретара за енергетику 
и минералне сировине, за одобрење службеног путовања Катици 
Драгутиновић, вишем саветнику у Покрајинском секретаријату за 
енергетику и минералне сировине и Нади Радовановић, саветнику у 
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине у 
Будву (Република Црна Гора), у периоду од 27. до 29. априла 2010. 
године (е-2953) 

13. Предлог решења о разрешењу помоћника покрајинског секретара 
за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа 
(е-2917) 

14. Предлог решења о постављењу помоћника покрајинског секретара 
за привреду (е-2918) 

15. Предлог решења о именовању директора Фонда „Европски 
послови“ Аутономне Покрајине Војводине (е-2961) 

16. Предлог решења о именовању чланова Управног одбора Фонда 
„Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине (е-2962) 

17. Предлог решења о именовању чланова Надзорног одбора Фонда 
„Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине (е-2963) 

18. Информација о активностима на припреми документације за 
реконструкцију – изградњу друмско-железничког моста преко 
Дунава у Новом Саду (Жежељев мост), са предлогом решења о 
давању начелне сагласности на тендерску документацију 
EuropaAid/123989/D/SER/YU (е-2969) 

19. Усмена Информација о предлогу за давање подршке 
реструктурирању АД „Петар Драпшин“ Нови Сад 

 



Месечни преглед АПРИЛ 2010. 

15 

 

1.5. Дневни ред 25. седнице Владе АПВ, одржане 
28.04.2010. године 

 
 
 
1. Предлог одлуке о образовању Комисије за управљање стратегијом 

еУправе покрајинских органа (е-2941) 

2. Предлог одлуке о изменама Одлуке о образовању Покрајинског 
буџетског фонда за заштиту животне средине (е-2913) 

3.  Информација о пријему студената у студентске центре на 
територији Аутономне Покрајине Војводине у школској 2009/2010. 
години (е-2968) 

4. Предлог Покрајинске уредбе о изменама и допунама Покрајинске 
уредбе о разврставању радних места у покрајинским органима 
(е-2994) 

5. Предлог Покрајинске уредбе о платама постављених лица и 
покрајинских службеника на руководећим радним местима 
(е-2993) 

6. Предлог Покрајинске уредбе о платама покрајинских службеника 
на извршилачким радним местима и намештеника (е-2996) 

7. Предлози решења о  

 7.1. разрешењу чланова Управног одбора Средњошколског дома 
у Новом Саду 

 7.2. именовању чланова Управног одбора Средњошколског дома 
у Новом Саду (е-2984) 

8. Предлози решења о  

 8.1. разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих 
школа „Бранково коло“ у Новом Саду 

 8.2. именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих 
школа „Бранково коло“ у Новом Саду (е-2983) 

9. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног 
одбора Фондације за решавање стамбених потреба младих 
наставних и научних радника и уметника (е-2970) 

10. Информација о начину реализације обавезе АД «АМБ ГРАФИКА», 
Нови Сад по основу реализације Програма о суфинансирању 
погона за примену нових технологија у АП Војводини (е-2894) 

11. Информација о начину реализације обавезе ДОО «Змијање», Клек 
по основу Програма о суфинансирању погона за примену нових 
технологија у АП Војводини (е-2895)  
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12. Информација о расподели робе по основу уговора о 
суфинансирању погона за примену нових технологија у АП 
Војводини број: 114-451-01297/2008-07 (е-2951) 

13.  Информација о међународној и регионалној сарадњи Аутономне 
Покрајине Војводине оствареној и започетој у 2009. години (е-2956) 

14. Информација о подршци добијању статуса субјекта у 
реструктуирању за АД „Петар Драпшин“ Нови Сад (е-2992) 

15. Информација о неопходности пружања помоћи социјално угроженом 
делу становништва Прокупља, Куле, Аде, Ирига, Оџака и Сремске 
Митровице (е-2979) 

16. Информација о активностима на припреми документације за 
реконструкцију – изградњу друмско-железничког моста преко 
Дунава у Новом Саду (Жежељев мост), са предлогом решења о 
давању начелне сагласности на тендерску документацију 
EuropaAid/123989/D/SER/YU (е-2997) 

17. Измена и допуна 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-2940) 

18.  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-2939) 

19. Предлог решења о давању сагласности на Статут Покрајинског 
завода за заштиту природе (е-2937) 

20.  Извештај о раду и резултатима рада Одмаралишта „Војводина“ са 
депадансом у Игалу за период од 01.01. до 31.12.2009. године 
(е-2950) 

21. Предлог решења о укидању решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве Скупштини Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-49  
(број: 401-00112/2010-02-35 од 1. априла 2010. године) (е-2960) 

22. Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП Војводине 
и покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу, за одобрење 
службеног путовања Роланду Кокаиу, стручном сараднику у 
Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу, у 
Темишвар (Румунија), 30. априла 2010. године (е-2976) 

23. Захтев Предрага Новикова, директора Канцеларије за европске 
послове и Гордане Главашки, вишег референта у Канцеларији за 
европске послове, за одобрење службеног путовања у Беч 
(Аустрија), у периоду од 18. до 21. маја 2010. године (е-2978) 
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24. Захтев за накнадно одобрење службеног путовања Горана 
Михајловића, вишег референта у Покрајинском секретаријату за 
информације, члана делегације Аутономне Покрајине Војводине, 
коју је предводио др Бојан Пајтић, председник Владе АП 
Војводине, у Беч (Република Аустрија), дана 16. и 17. априла 
2010. године (е-2958) 

25. Захтев делегације Владе АП Војводине коју предводи мр Јовица 
Ђукић, покрајински секретар за финансије, за одобрење 
службеног путовања у Шангај (Народна Република Кина) и Токио 
(Јапан), у периоду од  22. маја до 6. јуна 2010. године (е-2999) 
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2. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА  
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ 
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2.1. Службени лист АПВ, број 5; 12.04.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 5, 12. април 2010. 

 
САДРЖА Ј  

 
 
 

Редни 
број 

Предмет Страна 

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине   

210. Покрајинска скупштинска одлука о Скупштини Ауто-номне 
Покрајине Војводине 345 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

211. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за 
запошљавање 351 

212. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник 352 

213. Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора 
Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник 352 

214. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник 352 

215. Решење о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског 
завода за заштиту природе 352 

216. Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Национални 
парк Фрушка гора“ 353 

217. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа „Национални парк Фрушка гора“ 353 

218. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Фонда за 
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 353 

219. Решење о именовању вршиоца дужности директора Фонда за 
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 353 

220. Решење о именовању чланова Управног одбора Покрајинског завода 
за заштиту природе 354 

221. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Покрајинског 
завода за заштиту природе 354 

222. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног предузећа 
„Национални парк Фрушка гора“ 354 

223. Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа 
„Национални парк Фрушка гора“ 354 

224. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Национални парк Фрушка гора“ 355 

225. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Национални парк Фрушка гора“ 355 

226. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о систематизацији радних места у Српском народном 
позоришту у Новом Саду 355 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

227. Решење о разрешењу директора Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Русанда“ Меленци 356 

228. Решење о именовању директора Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Русанда“ Меленци 356 

229. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 
Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад 356 

230. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе-Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине за 2010 годину 356 

231. Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе-
Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период 
јануар-децембар 2010 године 357 

232. Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег 
програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад за 2010 годину 357 

233. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 
Специјалне неуропсихијатријске болнице „Др Славољуб Бакаловић“ 
Вршац 357 

234. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора 
Специјалне неуропсихијатријске болнице „Др Славољуб Бакаловић“ 
Вршац 357 

235. Решење о разрешењу чланова привременог Управног одбора Опште 
болнице Панчево, Панчево и о именовању чланова Управног одбора 
Опште болнице Панчево, Панчево 358 

236. Решење о разрешењу чланова привременог Надзорног одбора 
Опште болнице Панчево, Панчево и о именовању чланова Надзорног 
одбора Опште болнице Панчево, Панчево 358 

237. Решење о постављењу помоћника директора Дирекције за робне 
резерве Аутономне Покрајине Војводине 359 

 Покрајински секретаријат за 
социјалну политику и демографију  

238. Конкурс за суфинансирање односно финансирање програма и 
пројеката у области социјалне политике у 2010 години 359 

239. Конкурс за суфинансирање односно финансирање програма и 
пројеката удружења грађана у области социјалне политике и 
демографије у 2010 години 360 

 Покрајински секретаријат за  
спорт и омладину  

240. Конкурс суфинансирања програма са циљем афирмације женског 
спорта 361 

 Покрајински секретаријат за 
финансије  

241. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно 
других рачуна консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине 
Војводине и о начину извештавања о инвестирању средстава 
корисника буџета Аутономне Покрајине Војводине 362 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине  

242. Конкурс за откуп књига 366 

 Оглашавање неважећим докумената 367 
 
 

2.2. Службени лист АПВ, број 6; 24.04.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 6, 24. април 2010. 

 
САДРЖА Ј  

 
 

Редни 
број Предмет Страна 

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине   

243. Одлука о доношењу Стратегије развоја туризма Војводине-
Маркетинг Стратегије туризма Војводине. 369 

 Покрајинска изборна комисија  

244. Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Изборној јединици 13 
Жабаљ 369 

245. Одлука о поверавању послова Изборној комисији Изборне јединице 
13 Жабаљ за именовање бирачких одбора 369 

246. Решење о бирачким местима за избор посланика у Скупштину 
Аутономне Покрајине Војводине на допунским изборима у Изборној 
јединици 13 Жабаљ 369 

247. Решење о утврђивању броја гласачких листића за спровођење 
допунских избора у Изборној јединици 13 Жабаљ 372 

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

248. Решење о разрешењу саветника Скупштине 372 
249. Решење о разрешењу саветника Скупштине 372 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

250. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за 
антирабичну заштиту „Луј Пастер“ Нови Сад 372 

251. Решење о именовању директора Завода за антирабичну заштиту-
Пастеров завод, Нови Сад 372 

252. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за 
културу Војводине за 2010. годину 373 

253. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу 
војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2010. 
годину 373 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

254. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за 
културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 
период јануар-децембар 2010. године 373 

255. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу 
војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 
период јануар-децембар 2010. године 373 

256. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за 
културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských 
Slovákov за период јануар-децембар 2010. године 373 

257. Решење о именовању директора Фонда „Европски послови“ 
Аутономне Покрајине Војводине 374 

258. Решење о именовању чланова Управног одбора Фонда „Европски 
послови“ Аутономне Покрајине Војводине 374 

259. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Фонда „Европски 
послови“ Аутономне Покрајине Војводине 374 

260. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за 
приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа 375 

261. Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за 
привреду 375 

 Покрајински секретаријат за 
прописе, управу и националне заједнице  

262. Решење о постављењу за сталног судског тумача за шведски језик 375 
263. Решење о постављењу за сталног судског тумача за норвешки језик 375 
264. Решење о постављењу за сталног судског тумача за хрватски језик 375 
265. Решење о постављењу за сталног судског тумача за француски језик 376 
266. Решење о постављењу за сталног судског тумача за немачки језик 376 
267. Решење о постављењу за сталног судског тумача за немачки језик 376 
268. Решење о постављењу за сталног судског тумача за румунски језик 376 
269. Решење о постављењу за сталног судског тумача за румунски језик 376 
270. Решење о постављењу за сталног судског тумача за шпански језик 377 
271. Решење о постављењу за сталног судског тумача за италијански 

језик 377 
272. Решење о постављењу за сталног судског тумача за румунски језик 377 
273. Решење о постављењу за сталног судског тумача за румунски језик 377 
274. Решење о постављењу за сталног судског тумача за румунски језик 377 
275. Решење о постављењу за сталног судског тумача за ромски језик 378 
276. Решење о постављењу за сталног судског тумача за мађарски језик 378 
277. Решење о постављењу за сталног судског тумача за мађарски језик 378 
278. Решење о постављењу за сталног судског тумача за мађарски језик 378 
279. Решење о постављењу за сталног судског тумача за латински језик 378 

 Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину  

280. Конкурс за организовање и вођење јавне расправе поводом нацрта 
Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2010-
2014. године 379 

 Оглашавање неважећим докумената 379 
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3. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНАТА ИЗ РАДА ОРГАНА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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• Предлог закона о изменама и допунама Закона о добровољним 
пензијским фондовима и пензијским плановима / Влада Републике 
Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државној ревизорској 
институцији / Народни посланици. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о измени Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја / Влада Републике Србије. -Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Допуна конвенције о стварању Савета 
за царинску сарадњу / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и 
развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Конвенције о признавању европских 
патената (Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973. године / 
Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима на 
унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању / Влада 
Републике Србије. -Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области 
инфраструктурних пројеката / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном друмском 
превозу између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Белгије / 
Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између 
Републике Србије и државе ЕФТА / Влада Републике Србије. - Београд, 
2010. 

• Предлог закона о потврђивању Уговора о донацији олакшице за 
инфраструктурне пројекте за локални оквир у оквиру ИПА 2008 мулти 
корисничког програма између Европске инвестиционе банке и 
Републике Србије и Града Београда / Влада Републике Србије. - 
Београд, 2010. 

• Предлог закона о водама / Влада Републике Србије. -Београд, 2010.  
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4. ПРЕГЛЕД ИЗАБРАНИХ САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 
ЧАСОПИСА И ШТАМПЕ 
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4.1. НИН 
 

4.2. Vreme 
 

 
 

4.3. €konom:east magazin 
 

4.4. Izbor sudske prakse 
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4.5. сремске новине 
4.6. VOJVOĐANSKI MAGAZIN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4.7. Digital 

 
4.8. BUG 
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4.9. Családi KÖR 
4.10.  РУСКЕ СЛОВО  
 

 
 
 
 

4.11.  Libertatea 
 

 

4.12.  HLAS L’UDU 
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5. ПРЕГЛЕД НОВИХ КЊИГА  
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5.1. КЊИ Г Е  ПОКЛОЊЕН Е  Б И БЛИО Т Е ЦИ   
 

БАБЕЉ, Исак 
Црвена коњица 
Одеса 
Београд : Нолит, 1956. 
 
БЕРГМАН, Јалмар 
Шеф госпођа Ингеборг 
Београд : Рад, 1963. 
 
БУЛАТОВИЋ, Ранко 
Потреба за тишином 
Нови Сад : аутор, 1999. 
 
БУЦАТИ, Дино 
Једна љубав 
Београд ; Суборица : Минерва, 
1965. 
 
ВИЛКЕРСОН, Дејвид 
На живот и смрт 
Нови Сад :  Color System, 2001. 
 
ВУЧКОВИЋ, Никола 
Дрога и друштво 
Петроварадин : Футура, 2009. 

 
ВУЧКОВИЋ, Никола 
Дрога и медицина 
Петроварадин : Футура, 2009. 
 
ЗИЛАХИ, Лајош 
Самртно прољеће 
Ријека : Отокар Кершовани, 
1966. 
 
КОЗЊЕВСКИ, Казимјеж 
Петорица из Улице барске 
Београд : Космос, 1958. 
 
КОСТИЋ, Лаза 
Пера Сегединац 
Београд : Савез културно 
просветних друштава НР Србије, 
1950. 

ЛУНАЧАРСКИ, Анатолиј 
Васиљевич 
О руској књижевности 
Београд : Култура, 1959. 
 
МАН, Томас 
Краљевско височанство 
Нови Сад : Матица српска, 1964. 
 
МАРИНКОВИЋ, Нада 
Легенда о девојци Слободи 
Београд : Народна књига, 1981. 
 
НУШИЋ, Бранислав 
Сумњиво лице 
Сарајево : ИК Босанска ријеч, 
2003. 
 
ПЕТКОВИЋ, Милан В. 
Амазонке у подземној 
дипломатији  
Београд : Калеком, 1999. 
 
РЕМАРК, Ерих Марија 
Повратак 
Београд ; Суботица : Минерва, 
1965. 
 
ТАГОРЕ, Рабиндранат 
Национализам 
Београд : Алфа ; Земун : 
„Драганић“, 1990. 
 
ТУРГЕЊЕВ, Иван Сергејевич 
Избор 
Сарајево : Свјетлост, 1962. 
 
УГРИНОВ, Павле 
Одлазак у зору 
Сарајево : Народна просвјета, 
1957. 
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5.2. НА Ј ЧИ Т АНИ Ј Е  КЊИ Г Е  У  БИ БЛИО Т Е ЦИ  
 

период од 01.02.2010. до 30.04.2010. 
 

Ред. бр. Аутор Наслов 

1 Мирјана Бобић Мојсиловић Глад 

2 Мирјана Бобић Мојсиловић Happy End 

3 Карлос Руис Сафон Сенка ветра 

4 Ненад Чанак Као и сва равница 

5 Љиљана Хабјановић Ђуровић Вода из камена 

6 Трејси Шевалије Изузетна створења 

7 Џенис Ј. К. Ли Професорка клавира 

8 Хелен ван Ројен Бекство 

9 Дорис Лесинг Марта Квест 

10 Вида Огњеновић Прељубници 

11 Таласа Али Драгуљ Индије 

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 Сидни Шелдон Испричај ми снове 

18 Хуан Гомез Хурадо Уговор са Богом 

19 Гроздана Олујић Гласови у ветру 

20 Џоди Пико Чувар своје сестре 
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6.1. НОВИ  С РП С КИ  Ј Е З И Ч К И  П РИ Р У ЧНИК  
РТРС 13.04.2010 09:00 
 

  
 
"Правописни речник српског језика" са правописно-граматичким 
саветником доктора Милана Шипке, први је српски 
стандарднојезички приручник у последњих 100 година. 
 
Први српски стандарднојезички приручник у последњих 100 година јесте 
"Правописни речник српског језика" са правописно-граматичким 
саветником доктора Милана Шипке. 
Опширнији правописни речник последњи пут је публикован 1960. године, 
али у оквиру Правописа српскохрватског језика. Капитално дело Шипке на 
више од 1.400 страна објавио је новосадски "Прометеј" захваљујући 
великом броју претплатника и уз подршку Владе Аутономне Покрајине 
Војводине.  
"Рјечник не садржи српско-хрватске дублете, не због некаквог чистунства 
него зато што је намијењен кориснику чији је израз српски. То није само 
правописни рјечник, већ и граматички, обрађује граматичке форме и 
акцентован је", рекао је Шипка. 
Према његовим речима, то је језички саветник, упозорава на бројне 
грешке, чак на 8.000 примера можемо наћи упозорење шта је правилно, а 
шта није. 
"Рјечником је обухваћен цио српски језички простор. Имамо равноправне 
дублете сретан и срећан, спанаћ и шпинат, пасуљ и грах", навео је аутор 
речника.  
Зоран Колунџија директор "Прометеја" навео је да речник, што је 
најважније, на крају садржи коректно преузимање правила које потписује 
правопис који издаје Матица српска, а правила су именована бројевима и 
параграфима. 
Консултант и супервизор је академик Иван Клајн. Речник на коме се 
радило више од две године намењен је пре свега онима који су по својој 
професији дужни да говоре и пишу правилно, као и свима онима који желе 
да усаврше своје језичко знање. 
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6.2. КИШ  И  ПЕКИЋ  У  ПАРИ З У  
Политика 13.04.2010 09:30 
 
Крајем марта у Паризу се већ 
традиционално одржава Салон књиге. 
Ове године Србија није имала свој 
штанд на сајму, али се зато 
Министарство културе определило да, 
настављајући сарадњу са Библиотеком 
града Београда, у Српском културном 
центру, у непосредној близини Бобура, 
представи Борислава Пекића, једног од 
највећих српских писаца 20. века. 
 

Повод за Пекићев избор свакако је и 
80. годишњица рођења која се обележава ове године. Међутим, 
подсећање на великог и плодног ствараоца није упућено само нашој 
многобројној дијаспори у Паризу већ и француској културној јавности која 
је већ имала прилике да се сретне са Пекићевим „Златним руном”, чија су 
три тома објављена на француском током 2002, 2003. и 2004. године. Али, 
и са три објављене књиге прича о писцу чије је дело „Океан” тек започето. 

Требало би скренути пажњу и на романе у којима је писац још 
средином 20. века, дао јасну пророчку визију андроидске цивилизације: 
„Беснило”, антрополошки роман „1999” написан у знак дубоког поштовања 
према Орвелу, па двотомна „Атлантида”... Био би то посао за читав тим 
преводилаца, свакако не узалудан. Критичари и добри познаваоци 
Пекићевог дела сложили су се да Пекића тек треба читати и изнова 
тумачити. Вансеријски образован и велики господин, Пекић је био дубоко 
свестан да иако живимо на Балкану, колевци цивилизације, припадамо 
малом народу и малом језичком подручју и да је стога наша литература, ма 
како велика била, осуђена да чами у задњим и предзадњим редовима 
светске књижевности. 

На изложби су биле приказане фотографије Пекићевог првог 
боравка у Француској. Било је то на Канском фестивалу, сада већ далеке 
1961, када је Југославију представљао филм Здравка Велимировића „Дан 
14” за који је Пекић написао сценарио. Ту су и фотографије првих 
боравака у Паризу. Тешко је било одолети величанственим авенијама, 
музејима, споменицима. Требало је оставити свој траг у простору и 
времену. Случај је хтео да се два велика пријатеља, Данило Киш и 
Борислав Пекић, животом и делом испричаним кроз фотографију, 
документ, рукопис и покретне слике, у Српском културном центру 
представе заредом. Киш 2009, Пекић наредне 2010. године. Обојица су 
живела у добровољном изгнанству: Киш у Паризу, Пекић у Лондону. 
Летела су писма, звонили телефони, догађали се сусрети, везле приче по 
лондонским пабовима и париским бистроима. Прошао живот. Али, као и 
код свих људи од пера који су имали шта да испричају и кажу, остале су 
исписане странице рукописа преточене у књиге. 
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6.3. НОВА  КЊИ Г А  ДРА Г О С ЛА В А  МИХАИЛОВИЋА  
 
РТС 15.04.2010 22:01 
 
 
 

"Преживљавање", ново дело 
академика и књижевника 
Драгослава Михаиловића, 
представљено је у Библиотеци 
града Београда. Михаиловић је 
аутор многих књига, међу 
којима су најпозантије "Кад су 
цветале тикве", "Фреде, лаку 
ноћ", "Петријин венац" и 
друге. 

 
 

Писци, критичари, пријатељи говорили су о делу једног од наших 
најчитанијих књижевника, добитнику значајних награда, аутору чије 
књиге су преведене на многе језике. 

 
Професор Љубиша Јеремић рекао је том приликом да је 

Михаиловић први писао о новијој националној, политичкој историји, 
односно њеној присутности у животима просечних људи и да он и данас 
стоји уз најугледније и најчитаније српске писце. 
"Крајем 60. и 70. година прошлог века, Михаиловићева дела су изазивала 
велике реакције јавности. Међутим, његово приповедање је ненаметљиво 
и непроменљиво. Енергија његових дела је изузетна", рекао је Јеремић. 
Јеремић је додао и да ликови у Михаиловићевим делима говоре људским, 
а не приповедачким гласом. 
 

Професор Марко Недић је оценио да је Михаиловић једнако 
значајан за српску књижевност и као приповедач и као романсијер и 
додао да је он један од најбољих и најцењенијих српских писаца уопште.  

 
Директорка Библиотеке Јасминка Нинков рекла је да постоји 

намера да у тој институцији почне серија разговора с озбиљним српским 
писцима. 

 
Драгослав Михаиловић рођен је 1930. године у Ћуприји, редован је 

члан САНУ, добитник је многих књижевних награда и признања и 
превођен на више европских језика. Студирао је у Београду Филозофски 
факултет на Групи за југословенску књижевност и српскохрватски језик. 
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6.4. ИЗАШАО  Т Р Е ЋИ  Т ОМ  Н ОВО Г  МУРА К АМИ Ј Е В О Г  

Р ОМ АНА  
Блиц 16.04.2010 10:05 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Трећи том новог романа јапанског књижевника Харукија 
Муракамија, "1Q84", појавио се данас у продаји у Јапану, где су 
прва два дела већ продата у више милиона примерака, јавиле 
су агенције. 
 
 
 

Трећи том, који има око 600 страница, обимнији је од прва два која су 
заједно имала око 1.000 страна, а у књижарама се појавили у мају 2009.  
 
У продају ће прво бити пуштено 500.000 примерака а до краја априла би 
требало да буде штампано још око 200.000 примерака. Прва два су до 
сада продата у 2,44 милиона примерака у Јапану.  
Књижаре у Токију су данас раније отворене како би Муракамијеви 
поштоваоци могли да нову књигу купе већ од седам сати ујутру по 
локалном времену.  
 
Засад се не зна да ли ће трећи том бити и последњи, а о томе ће одлучити 
аутор.  
 
Роман "1Q84" прати раздвојене авантуре жене-плаћеног убице и 
наставника који машта о томе да постане писац, а који се познају од 
школских дана и трагају једно за другим. Радња се збива у Јапану 1984.  
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6.5. "ПРО З ЕФ Е С Т "  ОД  2 1 .  ДО  2 3 .  А П Р ИЛА  У  

НОВОМ  САД У  
Мондо 18.04.2010 15:28 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Четврти Међународни фестивал прозе "Прозефест" почеће 21. 
априла у Новом Саду и током три дана угостиће девет домаћих 
и иностраних писаца. 
 

Фестивал књижевности отвориће Ласло Вегел, а на њему ће учествовати и 
Драгослав Михаиловић, Михајло Пантић, Мирјана Новаковић, Зоран 
Ћирић, Италијан Клаудио Магрис из Италије, Аустријанац Лојзе Визер, 
Ласло Дарваши из Мађарске и Мухарем Баздуљ и Владимир Пиштало из 
Босне и Херцеговине. Они ће, поред учешћа у књижевним вечерима, 
појединачно држати и предавања новосадским гимназијалцима као и свим 
заинтересованим посетиоцима овог фетивала, најавио је директор 
Културног центра Новог Сада Ласло Блашковић. 
 
Културни центар Новог Сада је, у сусрет овогодишњем "Прозефесту", по 
први пут објавио неколико књига, чији су аутори учесници фестивала што 
ће, како је најавио директор Ласло Блашковић, убудуће бити редовна 
активност организатора. 
 
Овогодишњи "Прозефест" биће одржан на више локација: у Карловачкој 
гимназији, у гимназијама "Јован Јовановић Змај" и "Лаза Костић", у Спомен 
збирци Павла Бељанског и на Филозофском факултету. 
 
Улаз на књижевне вечери, као и на све пратеће манифестације је 
бесплатан. Фестивал траје од 21. до 23. априла. 
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6.6. ЛИТ Е Р А РНИ  КОНК У Р С  ФОНДА  "ЛА ЗА  КОС Т ИЋ "  
Мондо 20.04.2010 17:57 
 
 

 
Фонд "Лаза Костић" расписао је 
поводом обележавања 100 
година од смрти тог писца, 
литерарни конкурс за децу и 
омладину, а главна награда је 
пут у Лондон. 
 
 
 
 
 

У саопштењу Фонда се наводи да је литерарни конкурс расписан на теме: 
"Лаза је био другачији. Савременици га нису разумели - зашто би мене?" и 
"Лаза Костић и Вилијем Шекспир", а такође је расписан и спортски 
конкурс на тему "Мој први спортски успех" и на њега могу да се пријаве 
деца основних, средњих школа и студенти. 
 
Конкурс ће бити отворен до средине јуна 2010. године, а прва награда је 
путовање у Лондон и посета "Глоуб позоришту", друга награда је 
компјутер, а трећа је излет "Лазиним стопама", на коме ће деца моћи да се 
упознају са местима која су била значајна Лази Костићу, али и са животом 
Манастира у Ковиљу, као и институцијама и знаменитим личностима које 
су живеле и радиле у Новом Саду, крајем 19. и почетком 20. века. 
 
"Циљ конкурса је да се популаризују дела и достигнућа Лазе Костића као 
и здрав приступ животу кроз учење, стварање, инвентивност и развијање 
спортског духа код наше омладине", пише у саопштењу. 
 
У оквиру обележавања 100 година од смрти писца Лазе Костића, Фонд 
"Лазе Костића" ће организоавти низ догађаја различитог садржаја у 
неколико градова: од Ковиља, песниковог родног места, преко Новог 
Сада, Београда и Лондона. 
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6.7. ПРИ ХВ А Т АЊЕ  Г О Р К Е  Ч АШЕ  
Вечерње новости 20.04.2010 20:14 
 

Роман “Сплит” Славољуба Станковића је, 
противно законима физике, 9. априла 
истовремено изашао на два места - у Сплиту 
(издавач “Алгоритам”) и у Београду (издавач 
“Геопоетика”). 
 

Два издања имају различите корице и дизајн, а прво 
представљање обављено је 15. априла у Сплиту. 
- То изгледа као маркетиншки трик, али није. Ко 
буде прочитао роман, видеће да је тако морало 
бити - каже за “Вечерње новости” четрдесетдво-
годишњи Станковић, дипломирани филозоф. 
 

Запослен је у рекламној агенцији и аутор је више стотина рекламних кампања за познате 
домаће и иностране брендове. “Сплит” је његов други роман који, после првенца “The Box” 
(издавач “Ренде”), изнова потврђује да овај аутор спада у не баш превелики круг свежих, 
изразито урбаних писаца, препознатљив по интелигентном хумору, изоштреној врцавости и 
дијалошким обртима. 
 

Станковић воли да каже да је “Сплит” прича о оцу и сину, и још једном сину. “Сплит” је, у 
суштини, прича о прихватању породице и породичне ситуације, у крајњој линији сопственог 
живота. 
 

- Можда је још боља реч опраштање, јер опростити значи прихватити не само разумом, него и 
срцем. Сви знамо за оно да има време смеха и време суза, време живота и време смрти. Али 
ко од нас жели време суза?! Ми смо као размажена деца. Хоћемо само да нам буде лепо. Ова 
цивилизација има диктат лепог, здравог, младог, успешног. То је противно и животу и истини. 
Ако такво наше понашање примените на лични план, на људске поступке, видећете да ми 
тако стварамо једни од других непријатеље. Селектујемо, осуђујемо, не прихватамо оно што 
нам се из неког разлога не допада. То је наша вечита радња.  
Подела, одвајање, та ментална, емотивна и физичка радња нас увек оставља изван нечега, 
некога... А најпре изван нас самих. То је велики губитак. О томе се у роману “Сплит” ради. 
Прихватање и горке чаше као сопствене. 
 

* Објасните двоструко значење наслова: Сплит као град и као енглеска реч 
“разлаз”. 
 

- Град Сплит носи централну симболику у роману. Ако бих ја сад објашњавао ствар, а не би 
требало, Сплит је симбол јунаковог односа и са оцем и са братом. Баш онако какав однос 
имају Београд и Сплит. То је један врло амбивалентан однос. Ту су жестоке емоције. Ту има 
нечега јако великог. У оба смера. Зашто је то тако? Ја мислим зато што смо слични. Што би 
рекао Влада Бајац, ту је наша једина разлика. Подела (сплит) је једна радња која нас увек 
оставља без нечега, или некога. У роману “Сплит” се највише говори о интимној подели. Она 
је слика свих осталих подела. Главног јунака она оставља без брата и оца. Његовог брата 
исто тако. Оца, пак, подела оставља без оба сина. Иако су, пазите, сви они живи. 
 

* Где се разумемо, а где не - када су у питању српска и хрватска култура? 
 

- Ма, све се ми разумемо. Препоручујем Рената Баретића, Бориса Дежуловића, Предрага 
Луцића, Дамира Каракаша, Роберта Перишића, Ољу Савичевић-Иванчевић, Зорана Ферића, 
Јерговића... шта год од њихових књига нађете, читајте. Тамо препоручујем Ваљаревића, 
Војислава Бешића, Барби Марковић... Није фраза, уметност по својој суштини не познаје 
границе у смислу препрека. Границе су степенице да се попнете све више и више. Кућни је 
праг планина највиша... 
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6.8. ИДЕ Ј А  П АН Е В Р ОП С К Е  КЊИЖЕ ВНОС Т И  

Дневник 22.04.2010 06:45 
 
 
У Галерији Матице српске синоћ је 
отпочело још једно дружење које 
промовише идеју паневропске 
књижевности и културе – 4. 
међународни фестивал прозе, у 
организацији Културног центра 
Новог Сада. 
 
 
 
 

Ту заједничку идеју и нарeдна два дана промовисаће девет писаца из Италије, 
Аустрије, Мађарске, БиХ и Србије. Једном од њих - Клаудију Магрису, синоћ је 
уручена фестивалска награда “Милован Видаковић”. 
У име града-домаћина госте је поздравио помоћник градоначелника, књижевник 
Владимир Копицл. “Прозефест” је отворио такође књижевник из Новог Сада Ласло 
Вегел, који је прочитао своју причу “Похвала италијанских фармерица, руског 
кавијара и књижевности”. Приповест се бави једним Вегеловим путовањем у Трст 
“који је тада био највећи супермаркет Југославије”, а сада у њему живи Магрис. 
 
- Годинама касније сам наишао на симпатични есеј Клаудија Магриса о 
префињеном, средњоевропском духу тршћанског кафеа “Сан Марко”, о његовој 
атмосфери, у којој се на необичан начин испреплићу средњоевропске и 
медитеранске судбине- испричао је Вегел. 
За њега отворити “Прозефест” – “значи и позив да изложимо своју робу на 
списатељске тезге”. 
 
Што је затим и учинио Драгослав Михаиловић, кроз читање и разговор са Милетом 
Аћимовићем Ивковим и ученицима Гимназије “Лаза Костић”. Михајло Пантић је 
потом разговарао са ученицима Гимназије “Јован Јовановић Змај”и читао одломке 
најновије прозе. Завршница прве фестивалске вечери припала је лауреату награде 
“Милован Видаковић”, великом италијанском и европском писцу Клаудију Магрису. 
Признање му је предала Вида Огњеновић, а образложење је прочитао председник 
фестивалског организационог одбора Зоран Пауновић. 
 
Магрис је потом беседио о “дунавском универзуму”, односно о свом роману “Дунав” 
и другим његовим насловима. 
У музичком делу програма синоћ су наступили Милан Милановић-контрабас, Драган 
Мирковић-хармоника и сопран Агота Виткаи-Кучера, а извели су композиције 
Љубомира Николића.  



АПРИЛ 2010.  Месечни преглед 

46 

 
6.9. ГО С Т  КЊИЖЕВНИ К  ТА РИ К  АЛИ  

Дневник 26.04.2010 22:32 
 
 

  
 
 
Мада је за посетиоце отворена већ три недеље, данас ће на 
свечан начин бити обележен почетак рада “Лагунине” књижаре 
“Делфи” у Новом Саду, у улици Краља Александра бр. 3. Тим 
поводом са читаоцима ће се од 18 часова дружити британска 
књижевна звезда Тарик Али. 
 
 
Тренутно највећи домаћи издавач у центру града је отворио изванредно 
опремљену књижару на преко 130 квадратних метара. Сем сопствених, у 
понуди су и наслови других издавача, уз картолерију и кутак за куповину 
поклона. Овде је седиште и “Лагуниног” Клуба читалаца, а у току 
једномесечног промотивног периода обезбеђено је бесплатно учлањење. 
 
 
Данашњи гост Тарик Али је књижевник, новинар и синеаста, један од 
најзначајнијих савремених британских интелектуалаца. У издању “Лагуне” 
изашло је свих пет романа Алијевог “Исламског квинтета”: “У сенци нара”, 
“Књига о Саладину”, “Камена жена”, “Султан у Палерму”и “Ноћ златне 
лептирице”. 
 
 
У књижари “Делфи” одржаваће се промоције домаћих и страних издања, 
уз дружење читалаца са најпопуларнијим ауторима. 
 
 
 



Месечни преглед АПРИЛ 2010. 

47 

 
6.10. ИЗМ ЕН Е  И  ДОП УН Е  ЗАКОН А  О  ДОБ Р О ВОЉНИМ  

П Е Н З И Ј С К ИМ  ФОНДО ВИМА  
Извор: Параграф Лекс 
 

Вести 

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ НА КОЈОЈ СУ 
ПРЕДСТАВЉЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ДОБРОВОЉНИМ 

ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА  

Предлог Измена и допуна Закона о добровољним пензијским фондовима, 
који је Влада Републике Србије усвојила, биће упућен Скупштини Србије 
до краја месеца, најавио је државни секретар у Министарству финансија, 
Слободан Илић. Према Илићевим речима, измене и допуне поменутог 
закона највероватније ће бити усвојене током лета.  

Илић је, на конференцији за новинаре на којој је представио Измене и 
допуне Закона о добровољним пензијским фондовима, рекао да је главни 
циљ измена да што већи број грађана, што раније, почне да штеди за 
пензију и да ће им Закон, у измењеном облику, то омогућити.  

Најважније измене тичу се позиције будућих чланова пензијских фондова 
и начина пословања друштава за управљање пензијским фондовима. 
Према речима Слободана Илића, будући чланови фондова моћи ће са 
58 година живота да повлаче акумулирана средства, а не са са 53 
године као до сада.  

"Да би акумулирана средства била употребљена у праву сврху, односно за 
допуну редовних пензија, а не за куповину потрошних добара, предвиђено 
је да ће једнократно моћи да се подигне до 30% средстава са 
рачуна. Држава је, да би мотивисала грађане на овај вид штедње за 
будућност, одлучила и да имовина чланова фондова, убудуће, може 
да буде гаранција приликом куповине првог стана", изјавио је 
државни секретар у Министарству финансија Слободан Илић.  

Код пословања фондова, Изменама и допунама Закона, друштвима за 
управљање фондовима пензијског осигурања биће омогућено да 
средстава улажу у краткорочне дужничке хартије од вредности.  

Друга значајна новина, према речима, Слободана Илића, јесте да ће 
пензијски фондови моћи да улажу и у инвестиционе јединице 
отворених инвестиционих фондова који послују у Србији, државама 
чланицама ЕУ и чланицама ОЕЦД. Ово је, према Илићевим речима, у 
складу са директивама ЕУ и значајно ће олакшати пословање 
добровољних пензијских фондова у Србији.  
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