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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 32. седнице Владе АПВ, одржане 
2. јуна 2010. године 

 
 
 

1. Предлог одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа (е-
3023) 

2. Информација о стању израде документа – Плана развоја опекарске 
индустрије АП Војводине (е-3108) 

3. Информација о расподели робе по основу Уговора  
број: 114-451-00530/2008-07 о начину реализације обавезе о пласману 
дела производа по Уговору о суфинансирању погона за примену нових 
технологија у АП Војводини (е-3099)  

4. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Опште 
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор (е-3049) 

5. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Информативног 
центра за пословну стандардизацију и сертификацију – BSC 
Информативног центра за 2010. годину (е-3096) 

6. Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 
2010. годину (е-3097) 

7. Предлог решења о давању сагласности на Завршни рачун Завода за 
културу војвођанских Хрвата за 2009. годину (е-3109) 

8. Извештај о раду Завода за културу војвођанских Хрвата за 2009. годину  
(е-3107) 

9.  Информација о предузетим мерама и активностима за стварање услова за 
редован рад Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, са 
Предлогом уговора о закупу (е-3116) 

10. Информација о пилот пројекту „Пут културе – Тврђаве на Дунаву“ (е-3132) 

11. Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Финансијског 
плана прихода и примања и расхода и издатака Покрајинског секретаријата 
за здравство за 2010. годину (е-3124) 

12. Предлог решења о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску 
резерву Покрајинском секретаријату за финансије  
број: 401-00112/2010-02-66 (е-3126) 

13. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 13.1 Скупштини Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-67 

 13.2 Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој  
број: 401-00112/2010-02-68 
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 13.3 Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-02-69 (е-3127) 

14. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за културу број: 401-00112/2010-02-72  
(е-3134) 

15. Предлози решења о изменама и допунама решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве 

 15.1 Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-70  
(број: 401-00112/2010-02-37 од 1. априла 2010. године) 

 15.2 Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-71 (број: 401-00112/2010-02-53 од  
12. маја 2010. године) (е-3129) 

16. Захтев Бориса Барјактаровића, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу, за одобрење 
службеног путовања Владимиру Пандурову, заменику покрајинског 
секретара за међурегионалну сарадњу у Сарајево (БиХ), у периоду од 3. до 
5. јуна 2010. године (е-3121) 

17. Захтев делегације Владе АП Војводине коју предводи мр Јовица Ђукић, 
покрајински секретар за финансије, за измену захтева за одобрење 
службеног путовања у Шангај (Народна Република Кина) и Токио (Јапан), у 
периоду од 22. маја до 6. јуна 2010. године (е-3133) 

 

1.2. Дневни ред 33. седнице Владе АПВ, одржане 
9. јуна 2010. године 

 
 
 

1. Предлог решења о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког 
завода „Форум“ за издавање књига и часописа, Нови Сад, за период од 1. 
јануара до 31. децембра 2009. године (е-3118) 

2. Извештај о пословању Издавачког завода „Форум“ за издавање књига и 
часописа, Нови Сад, у 2009. години (е-3117) 

3. Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Галерији 
ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића у Новом Саду (е-3110) 

4. Информација о основном образовању и васпитању ученика са посебним 
освртом на образовање припадника националних мањина у АП Војводини у 
школској 2009/2010. години (е-3105) 

5. Информација о средњем образовању и васпитању ученика са посебним 
освртом на школовање припадника националних мањина у Аутономној 
Покрајини Војводини у школској 2009/2010. години (е-3079) 
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6. Информација о спровођењу Покрајинске скупштинске Одлуке о 
вишејезичким обрасцима извода из матичних књига и о начину уписа у исте 
(е-3112) 

7. Извештај о извршеном надзору у 2009. години над применом прописа 
којима се уређује службена употреба језика и писама у Аутономној 
Покрајини Војводини (е-3062) 

8. Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој 
(е-3115) 

9. Мишљење Скупштини АП Војводине на Извештај о пословању и 
финансијске извештаје Фонда за развој АП Војводине за период од 
01.01.2009. до 31.12.2009. године (е-3125) 

10. Информација о потребама деце са сметњама у развоју и специјализованом 
хранитељству (е-3149) 

11. Информација о реализацији локалних стратегија развоја социјалне заштите 
у локалним самоуправама на територији Аутономне Покрајине Војводине  
(е-3135) 

12. Предлози решења о  

 12.1 разрешењу директора Специјалне болнице за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац 

 12.2 именовању директора Специјалне болнице за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац (е-3131) 

13.  Мишљење Скупштини АП Војводине на Извештај о пословању Фонда за 
подршку инвестиција у Војводини - „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ 
за 2009. годину (е-3156) 

14. Мишљење Скупштини АП Војводине на Предлог Пословника Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине (е-3154) 

15. Мишљење Скупштини АП Војводине на Извештај о пословању ЈВП „Воде 
Војводине“ Нови Сад за 2009. годину (е-3158) 

16. Информација о расподели робе по основу уговора  
број: 114-451-00467/2007-02 о суфинансирању погона за примену нових 
технологија у АП Војводини (е-3143) 

17. Предлог решења о измени решења број: 401-00112/2010-47 о употреби 
средстава текуће буџетске резерве Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине, број: 401-00112/2010-02-73 (е-3163) 

18. Предлог решења о измени и допуни решења број: 401-00112/2010-54 о 
употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за 
културу број: 401-00112/2010-02-79 (е-3164) 



Месечни преглед ЈУН 2010. 

11 

19. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 19.1 Влади Аутономне Покрајине Војводине број: 401-00112/2010-02-74 

 19.2 Покрајинском секретаријату за привреду  
број: 401-00112/2010-02-75 

 19.3 Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-76 

 19.4 Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу  
број: 401-00112/2010-02-77 

 19.5 Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-02-78 

 19.6 Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-80 (е-3165) 

20. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада за 2010. годину и 
Финансијски план за 2010. годину Фонда „Европски послови“ Аутономне 
Покрајине Војводине (е-3148) 

21.  Захтев Јадранке Бељан-Балабан, покрајинске секретарке за локалну 
самоуправу и међуопштинску сарадњу, за одобрење службеног путовања у 
Сегедин (Република Мађарска), дана 18. јуна 2010. године (е-3144) 

22. Захтев др Слободана Пузовића, покрајинског секретара за заштиту животне 
средине и одрживи развој и Светлане Марушић, саветнице покрајинског 
секретара  за заштиту животне средине и одрживи развој, за одобрење 
службеног путовања у Крефелд (Република Немачка), у периоду од 13. до 
16. јуна 2010. године (е-3151) 

23. Захтев делегације АП Војводине у саставу проф. др Золтан Јегеш, 
покрајински секретар за образовање, Смиља Максимовић, заменик 
покрајинског секретара за информације, Радослав Петковић, заменик 
покрајинског секретара за културу и Слободанка Станковић-Давидов, 
помоћник покрајинског секретара за прописе, управу и националне 
заједнице, за одобрење службеног путовања у Загреб (Република 
Хрватска), у периоду од 16. до 18. јуна 2010. године (е-3162) 

24. Захтев Јадранке Бељан Балабан, покрајинске секретарке за локалну 
самоуправу и међуопштинску сарадњу, за одобрење службеног путовања 
Миодрагу Јововићу, заменику покрајинске секретарке за локалну 
самоуправу и међуопштинску сарадњу, у Љубљану (Република Словенија), 
у периоду од 16. до 18. јуна 2010. године (е-3166) 

 

1.3. Дневни ред 34. седнице Владе АПВ, одржане 
16. јуна 2010. године 

 
 

1.  Предлог решења о разрешењу председника и чланова привременог 
Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор и именовању 
председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор 
(е-3146) 



ЈУН 2010.  Месечни преглед 

12 

2.  Предлог решења о разрешењу председника и чланова привременог 
Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор и именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор 
(е-3147) 

3.  Предлози решења о  

 3.1 разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Панчево, 
Панчево  

 3.2 именовању директора Опште болнице Панчево, Панчево  
(е-3145) 

4.  Предлози решења о  

 4.1 разрешењу директора Дома ученика средњих школа у Суботици  

 4.2 именовању директора Дома ученика средњих школа у Суботици  
(е-3111) 

5.  Предлози решења о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за 
подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment promotion VIP“ за 
2009. годину (е-3161) 

6.  Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског 
плана прихода и примања и расхода и издатака Покрајинског секретаријата 
за заштиту животне средине и одрживи развој (е-3130) 

7. Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 
01.01. до 31.03. 2010. године (е-3159) 

8. Информација о пруженој стручној помоћи општинама и градовима у АП 
Војводини (е-3138) 

9. Информација о спровођењу дела Програма општег стручног усавршавања 
покрајинских службеника за 2009. годину „Курс енглеског језика у 2009/10. 
години“ и Правилник о похађању курса страних језика који организује 
Служба за управљање људским ресурсима (е-3150) 

10. Нацрт одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма 
реорганизације „Дневник“ Холдинга, акционарског друштва за новинско-
издавачку делатност, Нови Сад (е-3198) 

11. Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине (е-3192) 

12. Нацрт одлуке о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад (е-3193) 

13. Нацрт одлуке о именовању директора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ 
Нови Сад (е-3194) 

14. Информација о начину реализације обавезе А.Д. АМБ ГРАФИКА, Нови Сад 
по основу реализације Програма о суфинансирању погона за примену 
нових технологија у АП Војводини (е-3174) 
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15. Предлог решења о употреби средстава сталне буџетске резерве  
број: 401-01429/2010-02-1 (е-3178) 

16. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 16.1 Покрајинском секретаријату за здравство  
Број: 401-00112/2010-02-81  

 16.2 Покрајинском секретаријату за здравство  
Број: 401-00112/2010-02-82 (е-3176) 

17.  Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 17.1 Покрајинском секретаријату за привреду  
Број: 401-00112/2010-02-83  

 17.2 Покрајинском секретаријату за образовање  
Број: 401-00112/2010-02-84  

 17.3 Покрајинском секретаријату за образовање  
Број: 401-00112/2010-02-85 

 17.4 Покрајинском секретаријату за културу  
Број: 401-00112/2010-02-86 

 17.5 Покрајинском секретаријату за културу  
Број: 401-00112/2010-02-87 

 17.6 Покрајинском секретаријату за културу  
Број: 401-00112/2010-02-88 

 17.7 Покрајинском секретаријату за културу  
Број: 401-00112/2010-02-89 

 17.8 Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне 
заједнице Број: 401-00112/2010-02-90 

 17.9 Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне 
заједнице Број: 401-00112/2010-02-91 

 17.10 Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне 
заједнице Број: 401-00112/2010-02-92 

 17.11 Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне 
заједнице Број: 401-00112/2010-02-93 

 17.12 Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне 
заједнице Број: 401-00112/2010-02-94 

 17.13 Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
Број: 401-00112/2010-02-95 

 17.14 Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
Број: 401-00112/2010-02-96 

 17.15 Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
Број: 401-00112/2010-02-97 

 17.16 Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
Број: 401-00112/2010-02-98 

 17.17 Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
Број: 401-00112/2010-02-99 (е-3201) 
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18.  Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 18.1 Скупштини Аутономне Покрајине Војводине  
број: 401-00112/2010-02-100 

 18.2 Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-02-101 (е-3204) 

19. Предлог решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату 
за привреду (е-3196) 

20. Захтев Ержебет Шинковић, помоћнице покрајинске секретарке за локалну 
самоуправу и међуопштинску сарадњу, за одобрење службеног путовања у 
Монфалконе (Република Италија), у периоду од 20. до 22. јуна 2010. године 
(е-3168) 

21. 
 

Захтев Иштвана Пастора, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за привреду, Силване Тодоровић, помоћнице 
покрајинског секретара за привреду и Синише Исакова, помоћника 
покрајинског секретара за привреду, за одобрење службеног путовања у 
Торино, Верону и Болоњу (Република Италија), у периоду од 21. до 25. јуна 
2010. године (е-3177) 

22.  Захтев мр Татјане Ђурић, помоћнице покрајинског секретара за заштиту 
животне средине и одрживи развој, за одобрење службеног путовања у 
Штутгарт (Савезна Република Немачка), у периоду од 24. до 27. јуна 2010. 
године (е-3182) 

23. Захтев Милорада Ђурића, члана Владе АП Војводине и покрајинског 
секретара за културу, и Мирјане Михајловић, стручне сараднице у 
Покрајинском секретаријату за културу, за одобрење службеног путовања у 
Загреб (Република Хрватска), у периоду од  17. до 18. јуна 2010. године  
(е-3185) 

24. Захтев др Бојана Пајтића, председника Владе АП Војводине, и Горана 
Михајловића, референта у Покрајинском секретаријату за информације, за 
одобрење службеног путовања у Брисел (Краљевина Белгија), у периоду од 
29. јуна до 1. јула 2010. године (е-3200) 

25. Информација о иницијативи за приватизацију ДОО „Енерготехника – Јужна 
Бачка“ Нови Сад (е-3203) 

 
 

1.4. Дневни ред 35. седнице Владе АПВ, одржане 
23. јуна 2010. године 

 
 

1. Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о преношењу оснивачких права 
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине (е-3167)  
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2.  Информација о остварењу јавних прихода у АП Војводини у периоду јануар 
– март 2010. године (е-3169) 

3. Предлог решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију (е-3173) 

4.  Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о систематизацији радних места у Српском народном 
позоришту Нови Сад (е-3175) 

5. Извештај о спровођењу реформе покрајинске управе за 2009. годину  
(е-3191) 

6. Предлог одлуке о образовању Покрајинског савета за праћење поступка 
израде и доношења Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине 
Војводине (е-3199) 

7. Предлози решења  
 7.1 о разрешењу директора Установе социјалне заштите за смештај 

корисника Геронтолошки центар у Кањижи 
 7.2 о именовању директора Установе социјалне заштите за смештај 

корисника Геронтолошки центар у Кањижи (е-3172) 

8. Предлози решења  
 8.1 о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за 

психијатријске болести „Ковин“ Ковин 
 8.2 о именовању директора Специјалне болнице за психијатријске 

болести „Ковин“ Ковин (е-3206) 

9. Захтев мр Кларе Тот-Глемба, заменика покрајинског секретара за социјалну 
политику и демографију, за одобрење службеног путовања у Жупанију 
Чонград (Република Мађарска), дана 06. и 07. јула 2010. године (е-3220) 

10. Предлог решења о додели годишњег признања у области равноправности 
полова за 2009. годину (е-3190) 

11. Информација о успостављању покрајинског сервиса „Централизована база 
података о основним и средњим школама у АП Војводини и успостављање 
система обавештавања родитеља“ (е-3222) 

12. Информација о досадашњим и предстојећим активностима на 
новоповереним пословима у области геолошких истраживања (е-3184) 

13. Информација о завршетку грејне сезоне 2009/2010. године у АП Војводини 
(е-3217) 

14. Информација о активностима на изради регионалног просторног плана 
Аутономне Покрајине Војводине (е-3186) 

15. 

 

Предлог решења о давању сагласности на Измене финансијског плана 
прихода и примања и расхода и издатака Покрајинског секретаријата за 
заштиту животне средине и одрживи развој за 2010. годину (е-3212) 
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16. 

 

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Скупштине „Дневник“ 
Холдинг а.д. о продаји дела некретнине – металног монтажног објекта 
штампарије (е-3231) 

17. Предлози уговора о суфинансирању погона за примену нових технологија у 
АП Војводини:   

 17.1 Д.О.О. „EKOLO-PRODUKT“, Црепаја, број: 114-451-02183/2010-02  
 17.2 Д.О.О. „FABRIKA ZA PROIZVODNJU SIJALICA TESLA NOVA“, 

Владимировац, број: 114-451-02220/2010-02 
 17.3 Д.О.О. „SIGMA“, Кула, број: 114-451-02232/2010-02 
 17.4 Д.О.О. „KNOTT AUTOFLEX YUG“, Бечеј, број: 114-451-02820/2010-02 
 17.5 Д.О.О. „СРПСКО РУСКА ТРГОВИНСКА КУЋА“, Нови Сад,  

број: 114-451-02820/2010-02 

 17.6 Д.О.О. „DOLCEA TRADE“, Београд, број: 114-451-02651/2010-02 

 17.7 А.Д. „GARANT“, Футог, број: 114-451-02825/2010-02 

 17.8 Д.О.О. „UCA INTERNATIONAL“, Вршац, број: 114-451-02383/2010-02 

 17.9 Д.О.О.  „PLANTEN“, Ириг, број: 114-451-02869/2010-02 

 17.10  Д.О.О. „EKOLOVITA“, Нови Сад, број: 114-451-02798/2010-02 

 17.11 Д.О.О. „ZIDAR“, Шид, број: 114-451-02552/2010-02 (е-3229) 

18. Предлог Елабората „Развој тржишта био масе у Војводини“ (е-3228) 

19. Предлог заједничке изјаве о подршци пројекта организације монтажне 
производње белоруских трактора у АП Војводини (е-3240) 

20. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 20.1 Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне 
заједнице број: 401-00112/2010-102   

 20.2 Покрајинском секретаријату за  прописе, управу и националне 
заједнице број: 401-00112/2010-103   

 20.3 Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу 
број: 401-00112/2010-104   

 20.4 Покрајинском секретаријату за  науку и технолошки развој  
број: 401-00112/2010-105  

 20.5 Покрајинском секретаријату за  спорт и омладину 
број: 401-00112/2010-106   

 20.6 Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност 
полова број: 401-00112/2010-107 (е-3226) 

21. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 21.1 Скупштини АП Војводине број: 401-00112/2010-108 

 21.2 Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-109 

 21.3 Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-110 
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 21.4 Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-111 

 21.5 Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-112 

 21.6 Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 401-00112/2010-113 

 21.7 Покрајинском секретаријату за културу  
број: 401-00112/2010-114 (е-3236) 

22. Предлог решења о употреби средстава сталне буџетске резерве Влади 
Аутономне Покрајине Војводине број: 401-01429/2010-02-2 (е-3238)  

23. Захтев Милорада Ђурића, покрајинског секретара за културу, за одобрење 
службеног путовања у Беч (Република Аустрија), дана 29. и 30. јуна 2010. 
године (е-3230) 

 

1.5. Дневни ред 36. седнице Владе АПВ, одржане 
30. јуна 2010. године 

 
 

1. Информација о обезбеђивању услова за реализацију програма – пројеката 
Међународног центра за превођење у Сремским Карловцима (е-3250) 

2.  Предлог решења о давању сагласности на Завршни рачун Завода за 
културу војвођанских Мађара за 2010. годину (е-3171)  

3. Предлози решења  

 3.1 о разрешењу директора Средњошколског дома у Новом Саду 

 3.2 о именовању директора Средњошколског дома у Новом Саду  
(е-3227) 

4. Предлог решења о утврђивању Програма распореда и коришћења 
средстава за реализацију Пројекта „Коришћење соларне енергије за 
припрему топле потрошне воде (ТПВ) у домовима ученика на територији АП 
Војводине“ (е-3224) 

5. Предлог решења о утврђивању Програма руралног развоја Аутономне 
Покрајине Војводине за 2010. годину (е-3274) 

6. Предлог решења о утврђивању дугорочног програма мера за спровођење 
одгајивачког програма у Аутономној Покрајини Војводини за период 2010 - 
2014. године (е-3276) 

7. Предлог решења о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине 
у 2010. години (е-3277) 

8. Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета 
општина и градова у АП Војводини у 2009. години (е-3249) 
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9. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Влади 
Аутономне Покрајине Војводине број: 401-00112/2010-02-115 (е-3280) 

10. Захтев Даниела Петровића, покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, за одобрење службеног путовања Добаи 
Јаношу, заменику покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, у Сегедин (Република Мађарска), дана 2. јула 2010. године 
(е-3253) 

11. Предлог Покрајинске уредбе о изменама и допунама Покрајинске уредбе о 
платама постављених лица и покрајинских службеника на руководећим 
радним местима (е-3269) 

12. Предлог Покрајинске уредбе о изменама и допунама Покрајинске уредбе о 
платама покрајинских службеника на извршилачким радним местима и 
намештеника (е-3268) 

13. Предлог решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату 
за финансије (е-3284) 

14. Предлог решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке 
послове покрајинских органа (е-3262) 
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2. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА  
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ 
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2.1.  Службени лист АПВ, број 10; 02.06.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 10, 2. јун 2010. 

 
 

САДРЖА Ј  
 
 
 

Редни 
број 

Предмет Страна 

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине   

310. Одлука о давању сагласности на промену назива Техничке школе у 
Суботици 413 

311. Одлука о изменама Одлуке о додели признања „Др Ђорђе 
Натошевић“ 413 

312. Одлука о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за период 01. 
јануар-31. децембар 2009. године 413 

313. Одлука о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за развој 
непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2009. 
годину 413 

314. Одлука о измени Одлуке о именовању чланова и секретара 
Покрајинске изборне комисије и њихових заменика 414 

315. Одлука о престанку мандата заменика Покрајинског омбудсмана 414 
316. Одлука о избору заменика Покрајинског омбудсмана 414 

 Покрајинска изборна комисија  

317. Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено 
гласање на допунским изборима у Изборној јединици 13 Жабаљ 414 

318. Извештај о резултатима допунских избора за избор посланика у 
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у Изборној јединици 13 
Жабаљ расписаних за 09. мај 2010. године 415 

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

319. Решење о разрешењу саветника Скупштине 415 
320. Решење о разрешењу саветника Скупштине 415 
321. Решење о разрешењу саветника Скупштине 415 
322. Решење о разрешењу саветника Скупштине 416 
323. Решење о разрешењу саветника Скупштине 416 
324. Решење о разрешењу саветника Скупштине 416 
325. Решење о разрешењу саветника Скупштине 416 
326. Решење о разрешењу саветника Скупштине 416 
327. Решење о разрешењу саветника Скупштине 417 
328. Решење о разрешењу саветника Скупштине - саветника 

потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 417 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

329. Решење о разрешењу саветника Скупштине - саветника 
потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 417 

330. Решење о разрешењу саветника Скупштине - саветника 
потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 417 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

331. Одлука о броју ученика за упис у први разред средњих школа чији 
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у школској 2010/2011. 
години 417 

332. Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа 450 
333. Решење о давању сагласности на Финансијски план прихода и 

расхода Покрајинског завода за заштиту природе за период 01.04.-
31.12.2010. године 451 

334. Решење о давању сагласности на Статут Фонда „Европски послови“ 
Аутономне Покрајине Војводине 451 

335. Решење о давању сагласности на Програм заштите природних 
добара - Програм рада Покрајинског завода за заштиту природе за 
период 01.04.-31.12.2010. године 452 

336. Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину за 
шумарство и ловство 452 

337. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског 
плана Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2010. 
годину 453 

338. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Словака - Ústav pre kulturu vojvodinských Slovákov за 
2009. годину 453 

339. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох за 
2009. годину 453 

340. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina 
за 2009. годину 453 

341. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Хрвата - Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 
2009. годину 454 

342. Решење о давању сагласности на Финансијски план Информативног 
центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2010. 
годину 454 

343. Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног 
центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2010. 
годину 454 

344. Решење о разрешењу дужности члана Управног одбора Опште 
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 454 

345. Решење о престанку рада на руководећем радном месту 455 
346. Решење о престанку рада на руководећем радном месту 455 
347. Решење о престанку рада на руководећем радном месту 455 
348. Решење о престанку рада на руководећем радном месту 455 
349. Решење о престанку рада на руководећем радном месту 456 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

 Покрајински секретаријат за 
прописе, управу и националне заједнице  

350. Решење о разрешењу сталног судског тумача за енглески језик 456 

 Покрајински секретаријат за 
социјалну политику и демографију  

351. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за 
социјални рад „Ковин“ у Ковину 456 

352. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад за општине Рума и Ириг у Руми 456 

353. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад "1. Март" за општину Алибунар у 
Алибунару 456 

 Покрајински секретаријат за 
прописе, управу и националне заједнице  

354. Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје Вишег 
суда у Новог Сада 457 

 Управни одбор Јавног водопривредног предузећа 
„Воде Војводине“  

355. Одлука о висини накнаде за одводњавање у 2010. години 457 

 Конкурс 458 

 Оглашавање неважећим докумената 459 
 
 

 
2.2.  Службени лист АПВ, број 11; 18.06.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 11, 18. јун 2010. 

 
 

САДРЖА Ј  
 
 
 

Редни 
број Предмет Страна 

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине   

356. Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину 461 

357. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине 644 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

358. Одлука о давању сагласности на Одлуку Скупштине „Дневник“ 
Холдинга, акционарског друштва за новинско-издавачку делатност о 
Програму реорганизације 645 

359. Одлука о разрешењу члана Владе Аутономне Покрајине Војводине 645 
360. Одлука о разрешењу члана Владе Аутономне Покрајине Војводине 645 
361. Одлука о избору члана Владе Аутономне Покрајине Војводине 645 
362. Одлука о избору члана Владе Аутономне Покрајине Војводине 646 
363. Одлука о верификацији мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине 646 
364. Одлука о верификацији мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине 646 
365. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине 646 
366. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине 646 
367. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине 647 
368. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине 647 
369. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне 

Покрајине Војводине 647 
370. Одлука о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа 

за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад 647 

371. Одлука о именовању директора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад 648 

372. Пословник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 648 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

373. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски 
послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину 668 

374. Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда 
„Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину 669 

375. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода 
„Форум“- Forum Könyvkiadó Intézet за период од 01. јануара до 31. 
децембра 2009. године 669 

376. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији послова у Галерији 
ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у Новом Саду 669 

377. Решење о разрешењу директора Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац 669 

378. Решење о именовању директора Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац 670 

 Покрајински секретаријат за образовање  

379. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2010/2011. 
годину 670 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

380. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2010/2011. 
годину 675 

381. Решење о одобрењу радних листова из биологије, за пети, шести и 
седми разред основне школе, на мађарском језику, аутора Илоне 
Јеличић 680 

382. Решење о одобрењу уџбеника Музичка култура за пети разред 
основне школе, на словачком језику, аутора Марјене Станковић-
Кривак и мр Јураја Суђија 680 

 Покрајински секретаријат за 
социјалну политику и демографију  

383. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад „8. мај“ у Белој Цркви 680 

 Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство  

384. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области 
шумарства и ловства у АП Војводини у 2010. години 680 

 
 
 
 
 

 
 

 
2.3.  Службени лист АПВ, број 12; 30.06.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 12, 30. јун 2010. 

 
 

САДРЖА Ј  
 
 
 

Редни 
број 

Предмет Страна 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

385. Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о 
платама постављених лица и покрајин-ских службеника на 
руководећим радним местима 685 

386. Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о 
платама покрајинских службеника на извршилачким радним 
местима и намештеника 686 

387. Одлука о образовању Покрајинског савета за праћење поступка 
израде и доношења Регионалног просторног плана Аутономне 
Покрајине Војводине 687 
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Редни 
број 

Предмет Страна 

388. Решење о утврђивању Дугорочног програма мера за спровођење 
одгајивачког програма у Аутономној Покрајини Војводини за период 
2010.-2014. година 688 

389. Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава 
за реализацију Пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему 
топле потрошне воде (ТПВ) у домовима ученика на територији АП 
Војводине“ 690 

390. Решење о утврђивању Програма руралног развоја Аутономне 
Покрајине Војводине за 2010. годину 691 

391. Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине 
Војводине у 2010. години 694 

392. Решење о разрешењу председника и чланова привременог Управног 
одбора Завода за јавно здравље Сомбор и именовању председника и 
чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор 698 

393. Решење о разрешењу председника и чланова привременог 
Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сомбор и именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље 
Сомбор 699 

394. Решење о разрешењу директора Дома ученика средњих школа у 
Суботици 699 

395. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у 
Суботици 699 

396. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице 
Панчево, Панчево 700 

397. Решење о именовању директора Опште болнице Панчево, Панчево 700 
398. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за подршку 

инвестицијама у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP“ 
за 2009. годину 700 

399. Решење о додели годишњег признања у области равноправности 
полова у 2009. години 700 

400. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне 
болнице за психијатријске болести „Ковин“ у Ковину 700 

401. Решење о именовању директора Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Ковин“ у Ковину 701 

402. Решење о разрешењу директора установе социјалне заштите за 
смештај корисника Геронтолошки центар у Кањижи 701 

403. Решење о именовању директора установе социјалне заштите за 
смештај корисника Геронтолошки центар у Кањижи 701 

404. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о систематизацији радних места у Српском народном 
позоришту Нови Сад 701 

405. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места Информативног 
центра за пословну стандардизацију и сертификацију 702 

406. Решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине „Дневник“ 
Холдинг а.д. о продаји дела некретнине – металног монтажног 
објекта штампарије 702 

407. Решење о разрешењу директора Средњошколског дома у Новом 
Саду 702 

408. Решење о именовању директора Средњошколског дома у Новом 
Саду 702 
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Редни 
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Предмет Страна 

409. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2009. 
годину 703 

 Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство  

410. Решење о давању сагласности на начин одређивања стварних 
трошкова ЈВП „Воде Војводине“ у поступку вршења јавних 
овлашћења 703 

411. Решење о давању сагласности на висину накнада за коришћење 
водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2010. години 703 

 Покрајински секретаријат за 
социјалну политику и демографију  

412. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад Житиште у Житишту. ЈВП ‘’Воде 
Војводине’’ 703 

 Управни одбор Јавног водопривредног предузећа 
„Воде Војводине“  

413. Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП ‘’Воде 
Војводине’’ у поступку вршења јавних овлашћења 703 

414. Одлука о висини накнада за коришћење водопривредних објеката и 
за вршење других услуга у 2010.години 712 

 исправка 716 

 оглашавање неважећим докумената 716 
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3. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНАТА ИЗ РАДА ОРГАНА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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• Предлог закона о изменама и допунама Закона о Народној банци 
Србије / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о измени Закона о ратификацији Европске конвенције 
за заштиту људских права и основних слобода / Влада Републике 
Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Меморандума о сагласности између 
Републике Србије у програму Заједнице "Програм подршке развоју 
политике иформационо – комуникационих технологија (ICT PSP) 
Оквирног програма за конкурентност и иновативност (CIP) (од 2007. до 
2013. године)" / Влада Републике Србије.  - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и 
Републике Француске о мобилности младих / Влада Републике 
Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Црне Горе о размени средстава и документације / 
Влада Републике Србије. -Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научно-технолошкој 
сарадњи / Влада Републике Србије. -Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума о оснивању Регионалне 
школе за државну управу (РЕСПА) / Влада Републике Србије. -
Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области 
здравства између Републике Србије и Државе Кувајт / Влада Републике 
Србије. - Београд, 2010. 

• Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и 
Републике Аустрије о избегавању двоструког опорезивања у односу на 
порезе на доходак и на имовину / Влада Републике Србије. -
Београд, 2010. 

• Предлог закона о судским вештацима / Влада Републике Србије. -
Београд, 2010. 
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4. ПРЕГЛЕД ИЗАБРАНИХ САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 
ЧАСОПИСА И ШТАМПЕ 
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4.1. PRAVNI INFORMATOR 
 

   
 
 

4.2. €konom:east magazin 
 

4.3. Privredni savetnik  
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4.4. PC PRESS 

  
4.5. BUG 
4.6. Svet KOMPJUTERA 
 

     
 
 



Месечни преглед ЈУН 2010. 

33 

 

 



ЈУН 2010.  Месечни преглед 

34 

 
 

4.7. Libertatea 
 

 
 
 

 
4.8. Családi KÖR 
4.9. HLAS L’UDU 
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4.10.  ЗРЕЊАНИН 

 
 

4.11.  НИН 
4.12.  HLAS L’UDU 
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5. КЊИГЕ 
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5.1. НОВ Е  КЊИ Г Е  У  БИ БЛИО Т Е ЦИ  
 

 
 

КУИЋ, Гордана 
Преостале приче 

Београд : Алнари, 2009 
 

 
АЛБАХАРИ, Давид 
Ћерка 
Београд : Стубови културе, 2010. 
 
АЛЕКСАНДЕР, Таша 
Бисерне сузе 
Београд : Алнари, 2009. 
 
АЛИ, Тарик 
Камена жена 
Београд : Лагуна, 2007. 
 
БАДУ, Жерар 
Госпођа Фројд 
Београд : Clio, 2009. 
 
БРАУН, Ден 
Изгубљени симбол 
Нови Сад : Соларис, 2009. 
 
БОЈН, Џон 
Дечак у пругастој пиџами 
Београд : Алнари, 2008. 

 
ВЕЛИКИ филозофи : од Сократа 
до Тјуринга 
Уредник Фредерик Рафаел ... и др. 
Београд : Дерета, 2004. 
 
ВУЛЕТИЋ, Витомир 
Антологија Пушкин 
Нови Сад : Прометеј, 2009. 
 
ГАВАЛДА, Ана 
Желео бих да ме неко негде чека 
Београд : Paideia, 2009. 
 
ГИДЕНС, Ентони 
Европа у глобалном добу 
Београд : Clio, 2009. 
 
ГРЕВС, Роберт 
Грчки митови 
Београд : Фамилет, 2008. 
 
ГРЕНДАЛ, Јенс Кристијан 
Лука 
Београд : Океан, 2009.  
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ЂОРђЕВИЋ, Јелена 
Посткултура : увод у студије културе 
Београд : Clio, 2009. 
 
ЖИВКОВИЋ, Зоран 
Писац у најам 
Београд : Paideia, 2009. 
 
ЗУНДХАУСЕН, Холм 
Историја Србије : од 19. до 21. 
века 
Београд : Clio, 2008. 
 
ИНСТИТУТ за стандардизацију 
Србије 
Информациона технологија 
Београд : Институт за 
стандардизацију Србије, 2009. 
 
ЈЕЛИНЕК, Елфриде 
Љубавнице 
Београд : Paideia, 2009. 
 
КАПУШЋИНСКИЈ, Ришард 
Путовања с Херодотом 
Београд : Службени гласник, 
2007. 
 
КИНГ, Стивен 
Салемово 
Београд : Алнари, 2009. 
 
КЛОД, Стајнер 
Школовање срца 
Нови Сад : Психополис институт, 
2007. 
 
КОВАЧЕВИЋ, Душан 
20 српских подела 
Београд : Стубови културе,  
 
КУЗМАНОВИЋ, Ивана 
Amor porteño 
Београд : Лагуна, 2010. 
 
КУЗМАНОВИЋ, Ивана 
Лемурова љубав 
Београд : Лагуна, 2009. 

КУПЕР, Роберт Л. Д. 
Разоткривање масонских тајни 
Београд : Leo Commerce, 2007. 
 
ЛЕ КЛЕЗИО, Жан-Мари Гистав 
Златна рибица 
Београд : Не&Бо, 2004. 
 
МРАЗОВИЋ, Павица 
Граматика српског језика за странце 
Сремски Карловци ; Нови Сад : 
И. К. Зорана Стојановића, 2009.  
 
МУСО, Гијом 
Зато што те волим 
Београд : Алнари, 2008. 
 
НЕДЕЉКОВИЋ, Живорад 
Овај свет 
Београд : Архипелаг, 2009. 
 
НИЧЕ, Фридрих 
Писма мајци 
Београд : „Филип Вишњић“, 2008. 
 
НИЧЕ, Фридрих 
Сумрак идола 
Београд : Чигоја штампа, 2005. 
 
ОЛАФСОН, Олаф 
Искупљење 
Београд : Самиздат Б92, 2010. 
 
ПЛАТОН 
Држава 
Београд : Дерета, 2005. 
 
РОБЕРТС, Нора 
Рођена у ватри 
Београд : Алнари, 2009. 
 
РОБЕРТС, Нора 
Рођена у леду 
Београд : Алнари, 2009. 
 
РУИС Сафон, Карло 
Марина 
Београд : Чаробна књига, 2009. 
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СЕГЕЛА, Жак 
Изборна вртоглавица 
Београд : Clio, 2009. 
 
СЕПУЛВЕДА, Луис 
Дневник сентименталног убице 
Београд : Paideia, 2009. 
 
СЕТОН, Ања 
Катарина 
Београд : Лагуна, 2009. 
 
СПАРКС, Николас 
Драги Џоне 
Београд : Лагуна, 2010. 
 
ТЕЈЛОР, Барбара 
Не заборави 
Београд : Алнари, 2009. 
 
УРОШЕВИЋ, Мирјана 
Парк Carmen Machado 
Београд : Alexandria, 2009. 
 
ФЕЈБЕР, Мишел 
199 степеника 
Зрењанин : Агора, 2005. 
 
ФЕЈБЕР, Мишел 
Испод коже 
Зрењанин : Агора, 2003. 

ФОЛЕТ, Кен 
Ушица игле 
Београд : Evro-giunti, 2009. 
 
ФРАНЦУСКИ, Божидар 
Насмешени бог : поруке 
будистичког поглавара Далај 
Ламе 
Београд : „Филип Вишњић“, 1997. 
 
ХАМВАШ, Бела 
Карневал 
Књ. 1 
Београд : Дерета, 1999. 
 
ХАМВАШ, Бела 
Ново лето 
Београд : Дерета, 2000. 
 
ХЕСЕ, Херман 
Нарцис и Златоусти 
Београд : Fenix Libris, 2007. 
 
ЧОВЕК доба просвећености 
Приредио Мишел Вовел 
Београд : Clio, 2005.  
 
ШОПЕНХАУЕР, Артур 
Свет као воља и представа 
Београд : Службени гласник, 2005. 
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5.2. НА Ј ЧИ Т АНИ Ј Е  КЊИ Г Е  У  БИ БЛИО Т Е ЦИ  
 

 
период од 01.04.2010. до 30.06.2010. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ред. 
бр. 

Аутор Наслов 

1. КАРЛОС РУИС САФОН МАРИНА 

2. ДЕН БРАУН ИЗГУБЉЕНИ СИМБОЛ 

3. ГРОЗДАНА ОЛУЈИЋ ГЛАСОВИ У ВЕТРУ 

4. КАРЛОС РУИС САФОН ИГРА АНЂЕЛА 

5. КЕТРИН НЕВИЛ ОСМИЦА 

6. МОМО КАПОР ПУТОПИС КРОЗ БИОГРАФИЈУ 

7. ИНДУ СУНДАРЕСАН СВЕТКОВИНА РУЖА 

8. МИРЈАНА БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ ГЛАД 

9. СИДНИ ШЕЛДОН ИСПРИЧАЈ МИ СНОВЕ 
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6.1. НА АУКЦИЈИ РЕДАК ПРИМЕРАК ПРВОГ РОМАНА 
АРТУРА КОНАНА ДОЈЛА 

СрбијаНет 08.06.2010 13:01 
 
Редак примерак са посветом првог романа Артура Конана 
Дојла, у којем се помиње детектив Шерлок Холмс, биће 
понуђен на аукцији 15. јула у Лондону, пренео је Би-Би-Си. 
 

 
Очекује се да примерак романа 
„Гримизна студија“, који говори о 
почецима сарадње најславнијег 
фиктивног детектива на свету и доктора 
Вотсона, достигне вредност од 400.000 
фунти. 
 
Књига, која ће се наћи на лицитацији у 
организацији аукцијске куће Сотби, 

један је од два позната примерка тог романа са посветом аутора. Роман 
„Гримизна студија“ је првобитно одбило неколико издавача да би на крају 
био објављен 1887. 
 
 

6.2. ВЕДРАНА РУДАН О ЗЛУ КОЈЕ НАС ПОКРЕЋЕ 
Илустрована Политика 09.06.2010 10:43 
 
 
Написала је књигу о чудном 
односу мајки и ћерки која је 
постала бестселер. Једва смо 
уграбили последњи примерак у 
једној београдској продавници. У 
разговору за наш лист хрватска 
списатељица је причала о 
застрашујућим породичним 
истинама, о тегобама старости и 
додала: „Живим за дан кад ће 
свака жена на свијету у торбици, умјесто ружа за усне, носити 
нож” 
 

Ведрана Рудан не мирује и не да другима да се опусте. Стално нам нуди 
књиге које узнемиравају духове и бацају у тешка размишљања, а неки ће 
радије рећи - скандализују јавност. Посебно у њеној земљи. Једва смо се 
дочепали њене најновије књиге интригантно насловљене „Дабогда те 
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мајка родила“. Дали су нам ону из излога у Македонској улици, и рекли да 
ће набавити још један контигент овог романа који иде као алва.  

Тиме је настављена традиција да сва дела ове хрватске списатељице, где 
год да се појаве, бивају разграбљена. Почела је са романом „Ухо, грло, 
нож“, а уследили су „Љубав на последњи поглед“, „Ја, неверница“, „Црнци 
у Фиренци“, „Кад је жена курва/кад је мушкарац педер“, „Страх од 
плетења“, а њен последњи роман говори о стварима о којима се најрадије 
ћути: доминира тема о односу мајка - ћерка (који је све само не идила), 
пословично озлоглашени мушкарци, насиље у породици, страхоте 
старења... 

Посвета, ипак, гласи „За кћери и њихове маме“. Књижевница каже да је 
књигу написала тек кад је њена мајка умрла, јер док је била жива није се 
усуђивала ни да размишља о томе: 

Написали сте озбиљну, заправо, болну женску причу. Да ли сте 
претпоставили у шта се упуштате? 

- У што сам се упустила? Мислим да већина књижевника, и новинара, 
уосталом, држи своје читатеље кретенима који не могу сварити „јаке“ 
приче. А „јаке“ приче су обично истине о животу. Моја књига „Дабогда те 
мајка родила“ је готово документарац. Ни најмање ми није било тешко 
написати је. Јучер ми је рекла пријатељица како мора да је тешко толико 
се разоткрити пред хиљадама непознатих људи. Не гледам то тако. Нисам 
се ја скинула гола пред нечијим мајкама и кћерима, њима је ова књига 
посвећена, него сам до гола скинула већину мајки и већину кћери.  

Да ли је то ваш најтежи рад и колико вам је помогао да разрешите 
сопствену муку? 

- Након пет година писања за „Национал“ дала сам отказ да бих могла 
написати ову књигу. Писала сам је три године, полако, без страсти, без 
бијеса, иначе тако не пишем. Хтјела сам, најприје себи, објаснити зашто 
мрзим мајку, зашто волим мајку, зашто ме једино она зна убости у моју 
најмању рану. Вољела сам је и мрзила, а како ја себе заиста не држим 
посебним бићем помислила сам како то, можда, није једино моја прича. 
Ипак сам се зачудила колико мајки и кћери пати и како упорно, једна 
другу убијају читавог живота. Неописиво ми је драго што сам ову причу 
довела до краја. Пишући, понављам, нисам патила. С највећом могућом 
муком написала сам само једну књигу „Љубав на последњи поглед“ која 
говори о језивом односу између мушкарца и жене. Тај је однос, ипак, 
трауматичнији, јер ми своје мушкарце бирамо саме, па кад нас разбију, 
мислимо како је тако нешто, ипак, наш избор. 

Једанпут сте рекли да сте навикли на критике, али да се због бројних 
похвала вашој најновијој књизи и изјава читалаца како је то „њихова 
прича“, осећате престрављено? 

- Мало сам се залетјела кад сам то рекла. Морам бити прецизна. 
„Похвалиле“ су ме само многобројне читатељке, у Хрватској, примјерице 
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ниједан књижевни критичар није о њој написао ни ријеч. Хрватски су 
критичари излазак моје књиге дочекали, рекли би Срби, громогласним 
ћутањем. Остали су без текста, што је мени драго. Никад ме нису хвалили 
па ме неће ни сада. Говорити о књизи лоше не могу јер је добра, продаје 
се невјеројатно. На неки ми је перверзан начин и жао кад ми жене приђу и 
говоре, то је моја мама, то сам ја. 

Мислите, отворена и топла љубав између мајке и ћерке не постоји него 
само толеранција или подношење. Такође кажете „мржња према оцу је 
легитимна а према мајци није”. Звучи застрашујуће? 

- Истина је увек застрашујућа. Отац насилник је опће мјесто, говорити о 
мајци као насилници је јерес. Ни ту нисмо равноправне. Наравно да жене 
могу бити једнако зле као и мушкарци, али постоје жене које нису никад 
зле, а то су мајке. Црква нам је наметнула култ Мајке, Светице, 
Безгрешнице која на овоме свијету има само једну мисију: зачети, родити, 
дојити, одгојити... Наравно да огромна већина жена не пада на тај штос, 
пате у свом оклопу родиље и дојиље. На свијету постоји толико лијепих 
ствари: путовања, посао изван куће, читање, гледање у мјесец, трчање, 
зарађивање лове, мијењање мушкараца, мијењање посла... Али, зна се. 
Ако не родиш, ако не дојиш, ти ниси биће вриједно поштовања, ти си 
откачена лудара на коју друге жене, оковане пеленама, упиру прстом. 

 

6.3. ПОЧИЊЕ ДРУГИ KЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ „КРОКОДИЛ“ 
Глас јавности 10.06.2010 11:55 

 
 

Други регионални књижевни фестивал 
„Крокодил“ (Књижевно регионално 
окупљање које отклања досаду и 
летаргију) биће отворен вечерас у 
амфитеатру испред Музеја „25. мај“ у 
Београду. 
 

На тродневном фестивалу који је замишљен као 
програм јавних читања дела савремене 
књижевности, праћених перформансима и 
музичким наступима, ове године ће учествовати 

16 аутора из Србије и других бивших југословенских република. 

Најављено је учешће Боре Ћосића, Петера Адолфсена, Дамира Каракаша, 
Петра Луковића, Зорана Ферића, Предрага Луцића, Звонка Карановића (на 
фотографији), Бегеа Цуфаја, Славољуба Станковића, Селведина Авдића, 
Слободана Тишме, Иване Сајко, Филипа Давида, Бекима Сејрановића и 
Рената Баретића. 
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Сваки писац ће имати 20 минута за читање одломака из неког од својих 
дела, уз уводно петоминутно представљање кроз разговор с водитељима 
програма Иваном Бевцом и Круном Локотаром. 

Прве фестивалске вечери, у паузама између читања, публику ће 
забављати „Тхе Боокс оф Књиге“ из Црне Горе, друге вечери наступаће 
„К.О.Ф.Y“, а за последњи дан, 12. јун, најављен је програм „Песничење“, 
који се, иначе, сваког месеца одржава у Културном центру „Рекс“ у 
Београду. 

 
 

6.4. ПРИЗНАЊЕ ВЛАДИМИРУ БУЛАТОВИЋУ ВИБУ 
Нет Дневник 17.06.2010 21:19 
 
 

 
 
Владимир Булатовић-Виб проглашен је, на основу анкете 
међународног часописа за хумор, сатиру и карикатуру 
„Носорог“, за најбољег сатиричара свих времена. 
 
 
За најбољег сатиричара свих времена проглашен је Владимир Булатовић-
Виб (1931-1994) из Србије, саопштило је Удружење књижевника Србије. 

На основу анкете међународног часописа за хумор, сатиру и карикатуру 
„Носорог“ другопласиран је Станислав Јежи из Пољске (1909 -1966), а 
трећи Александар Баљак из Србије. 

На основу гласова писаца хумора и сатире из БиХ, Србије, Хрватске, Црне 
Горе, Словеније и Македоније за најбољег живог сатиричара на „српско–
хрватско–бошњачко–црногорском културном подручју“ проглашен је 
Александар Баљак. 

Друго место освојио је Александар Чотрић из Београда, а треће Ужичанин 
Раде Јовановић.  



ЈУН 2010.  Месечни преглед 

50 

6.5. УМРО ПОРТУГАЛСКИ ПИСАЦ, НОБЕЛОВАЦ ЖОЗЕ САРАМАГО 
Политика 21.06.2010 10:29 
 

 
 
Када му је 1998. године припала Нобелова награда за 
књижевност, изјавио је да није морао да се одрекне 
комунистичких уверења да би је добио. 
 

Жозе Сарамаго, један од највећих писаца Португала и први писац 
португалског језика добитник Нобелове награде за књижевност, преминуо 
је данас, у 87. години, у својој кући на острву Лансароте, једном од 
шпанских канарских острва. Према саопштењу његовог издавача, 
здравствено стање Сарамага погоршало се после недавне болести. 

Рођен је 16. новембра 1922. у месту Азиљага у сиромашној сеоској 
породици. Написао је више од четрдесет романа, новела, поема, хроника, 
драма, непрестано истражујући језик, бришући границе између 
филозофије и живота, преиспитујући сопствену и јавну савест, 
изазивајући полемике и конфронтације. Важило је оно: „Кад Сарамаго 
говори, Португал слуша”. Био је металски радник, преводилац, бавио се 
издаваштвом, а једно време био је и коментатор једног лисабонског 
дневног листа, да би се тек 1976. године коначно определио за професију 
писца. 

Нека од његових најпознатијих дела, објављених и код нас, су „Седам 
сунаца и седам месеца”, „Подигнуто са земље”, „Година смрти Рикарда 
Реиша”, „Камени сплав”, „Повест опсаде Лисабона”, „Јеванђеље по Исусу 
Христу”, „Есеј о слепилу”, „Сва имена”. 

Роман „Јеванђеље по Исусу Христу” наишао је на жестоке осуде Католичке 
цркве због тога што је оцењен као „јеретичко тумачење Христовог живота 
и страдања”. Сарамаго је после жестоке полемике напустио Португал и 
отишао да живи у Шпанију, изјављујући да није био изненађен. 

„То су типичне реакције цркве када се додирне доктрина коју они сматрају 
недодирљивом”, говорио је. Када му је 1998. године припала Нобелова 
награда за књижевност, изјавио је да није морао да се одрекне 
комунистичких уверења да би је добио и због тога је поздравио Шведску 
академију. 
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„Да је папа Јован Павле Други био у жирију, сигурно не бих добио ништа”, 
нашалио се тада, додајући: „Од данас сам виђенији и, наравно, знатно 
слушанији, па ћу искористити прилику да кажем многе ствари! Нобелова 
награда није разлог да престанем да говорим!” 

Сарамаго је веровао да је човек „осуђен на слободу” и да је „слобода 
његово неотуђиво, гордо проклетство; она је мање привилегија, а више 
одговорност”. А док је, као нобеловац, читао свој говор пред Шведском 
академијом у Стокхолму, пред очима су му пролазили „ликови које је 
створио, ликови простих сељака, примораних да за срамотну накнаду 
продају до последњег даха своју радну снагу”. Али, то су били јунаци, 
како је говорио Сарамаго, с довољно поштења и скромности да препознају 
без горчине и фрустрација своје сопствене границе... 

 

6.6. ПОСВЕТА НОАР ЖАНРУ 
Данас 21.06.2010 10:20 
 
 
Према добитнику Пулицерове 
награде за књижевност Мајклу 
Чабону, нико није равнодушан. 
Његово писање се или воли или 
презире. Књижевни критичари су 
његовом списатељском таленту 
одавно одали признање. На 
српском језику се управо појавио 
Чабонов најновији роман 
„Јеврејска полицијска станица“ 
(Дерета).  

Пред читаоцима је на нешто више од 400 страна напети трилер и љубавна 
прича у једном. Поштоваоци Чабонове личности и дела тврде да је овај 
рукопис „посвета жанру ноар из четрдесетих година прошлог века и 
истраживање о тајнама изгнанства и искупљења“. Они други, којих такође 
није мало, узвраћају ударац и упозоравају да се Чабон коначно разоткрио 
те да је његова „опседнутост Јеврејима и јеврејским питањем више него 
очигледна“. Истина је вероватно негде на средини.  

Роман је посвећен јеврејским избеглицама и њиховим наследницима који 
већ шездесет година напредују у федералној области Ситка, 
„привременом“ безбедном уточишту створеном после открића холокауста и 
шокантног слома тек створене државе Израел, до кога је дошло 1948. 
године. На узаном појасу земље на Аљасци, поносити, захвални и жељни 
да буду Американци, Јевреји из области Ситка граде свој мали свет: 
узаврели, напредни и добро организован град, који има душу и који се 
развија у ритму мелодичног јидиша. Шездесет година их нико не дира, 
занемарени и заборављани у учмалој историји. А онда се област Ситка 
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враћа под суверенитет Аљаске, тако да се њихов толико дуго сањани сан 
ближи крају. Таласи историје поново прете да их прогутају и однесу у 
непознато.  

Главни јунак романа је Мејер Ландсман, детектив из Одељења за убиства 
Окружне полиције који већ ионако има довољно својих проблема и без 
брига о надолазећем „повратку историје“. Живот му се распада, брак му је 
доживео бродолом, а и каријера му је у опасности док истражује убиство 
некадашњег шаховског чуда. Чињеница је да писац толико вешто води 
радњу увлачећи нас, хтели не, у свој чудесни свет. Квалитету штива 
доприноси и маестрални превод Весне Петровић која је успела, што је у 
случају Мајкла Чабона готово немогуће, да сву вишезначност и слојевитост 
његовог писања одлично преведе и пренесе поштујући дух српског језика 
што у преводима новијег датума у овдашњој издавачкој хиперпродукцији 
често није случај.  

 

6.7. ПЕСНИКУ ИВАНУ РАСТЕГОРЦУ НАГРАДА „ВАСКО ПОПА“ 
Мондо 29.06.2010 19:13 
 

Награда „Васко Попа“ за најбољу 
збирку поезије објављену у 2009. 
години, уручена је у Вршцу песнику 
Ивану Растегорцу за збирку 
„Глава“, у издању Издавачког 
друштва „Источник“ из Београда. 

Награда, која се састоји од повеље и 
новчаног износа, традиционално се за 
најбољу збирку песама на српском 
језику уручује 29. јуна, на рођендан 
Васка Попе. 

Песник Иван Растегорац је рекао да се, зачаран тек откривеном поезијом 
Васка Попе, као гимназијалац придружио онима којима се тада учинило да 
је лако писати песме на његов начин. 

„Попина песма се лако увуче читаоцу под кожу. Посегао сам у својим 
почетничким песмама за тим стихом и тим начином и љуто се преварио, јер 
једноставна заводљивост Попине песме брзо искључује из игре. Тада 
нисам могао ни да слутим да ћу једног дана у песниковој родној и лепој 
вароши добити признање са Попиним именом“, рекао је Растегорац. 

Према његовим речима, та награда је опстала и опстаће у времену 
захваљујући племенитим људима, дародавцу награде, Фондацији 
Хемофарм, угледном жирију, Друштву „Вршац лепа варош“, Скупштини 
општине Вршац и другим поштоваоцима поезије. 
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На уручењу награде глумица Рада Ђуричин рецитовала је стихове из 
награђене збирке, а наступили су и ученици вршачке Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“. 

У ужем избору за овогодишњу награду „Васко Попа“ били су и Братислав 
Р. Милановић за збирку „Писма из прастаре будућности“, Живорад 
Недељковић за „Овај свет“, Стеван Тонтић за „Свето и проклето“, Ото 
Хорват за „Изабране и нове песме“, Драган Радованчевић за „Глогол и 
интимности“ и Снежана Минић за збирку „Злато и сребро“. 

 
6.8. ПАРАГРАФ ЛЕКС - ВЕСТИ 

Извор: Параграф Лекс  
 

Стручни коментар 

ПОСТУПАК РЕШАВАЊА РЕКЛАМАЦИЈЕ ПОТРОШАЧА У ВЕЗИ 
ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ИЗДАЈЕ ГАРАНТНИ ЛИСТ 

 
Права потрошача  

Потрошач има право да у року од шест месеци од дана извршене 
куповине производа, односно пружене услуге ( даље: производ), 
поднесе писмени приговор - рекламацију у продајном објекту 
продавца, односно даваоца услуге, у коме је производ купљен, 
односно услуга пружена (члан 36. став 2. Закона о условима за 
обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском 
надзору и члан 34. став 1. Закона о заштити потрошача). 

Потрошач је дужан да уз приговор - рекламацију приложи 
фискални исечак, односно рачун о купљеном производу и, по 
правилу, стави на увид производ на који се приговор - рекламација 
односи.  

По основаном приговору - рекламацији потрошач има право на: 

• замену купљеног производа за нов производ, односно производ 
одговарајуће марке (модела, типа), или 

• да му се врати износ плаћен за тај производ у висини малопродајне цене 
тог производа на дан враћања, или 

• отклањање недостатка на производу о трошку продавца.  

У случају да је приговор - рекламација потрошача основан због недостатка 
у извршењу одређене услуге, потрошач има право на: 

• отклањање недостатка, или  

• враћање плаћеног износа, или  

• на смањење цене сразмерно недостатку извршене услуге (члан. 36. став 
3. Закона о условима за обављање промета робе, вршење услуга у 
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промету робе и инспекцијском надзору и члан 35. ст. 1. и 2. Закона о 
заштити потрошача). 

Уколико потрошач претрпи штету проузроковану производом са 
недостатком, односно неизвршењем услуге или извршењем услуге 
са недостатком, може да захтева и накнаду штете.  

За производе за које је приликом куповине потрошач био обавештен и 
знао да су са недостатком продавац не одговара (члан. 37. Закона о 
условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и 
инспекцијском надзору и члан 33. Закона о заштити потрошача). 

Обавезе продавца - даваоца услуге  

Продавац, односно давалац услуге (даље: продавац) је у обавези да 
својим актом (правилником, одлуком и сл.) ближе утврди начин и 
услове решавања приговора - рекламације потрошача.  

Овлашћено лице у продајном објекту у коме је производ купљен дужно је 
да утврди: 

• да ли је производ купљен у продајном објекту; 

• да ли је потрошач имао рачун о купљеном производу издат у том 
продајном објекту; 

• да ли је протекло 6 (шест) месеци од дана извршене куповине 
производа; 

• да ли је недостатак настао кривицом потрошача. 

Ако су испуњени наведени услови, овлашћено лице прима 
приговор - рекламацију потрошача, преузима рекламирани 
производ, попуњава рекламациони лист и узима личне податке 
потрошача, адресу пребивалишта-боравка (телефон ако га потрошач 
има) како би га истог дана када је приговор - рекламација поднет, а 
најкасније у року од осам дана од дана његовог подношења 
обавестило о својој коначној одлуци по поднетом приговору - 
рекламацији. Продавац је дужан да основан захтев из приговора - 
рекламације испуни у даљем року од 15 дана (члан. 36. став 4. 
Закона о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету 
робе и инспекцијском надзору и члан 34. став 4. Закона о заштити 
потрошача). 

Уколико наведени услови нису испуњени, а нарочито ако је до недостатка 
дошло кривицом потрошача, овлашћено лице је дужно да потрошача 
обавести да по важећим прописима нема право на подношење приговора - 
рекламације. 

За производ који се даје у замену за неисправан производ, трговац 
је у обавези да изда нови рачун, као да је извршио продају новог 
производа и од дана издавања тог рачуна потрошач има право да у 
року од шест месеци од дана извршене замене производа, поднесе 
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писмени приговор - рекламацију продавцу и за замењени 
производ.  

Овлашћено лице у продајном објекту може одбацити као неоснован 
приговор - рекламацију потрошача, ако несумњиво утврди да је 
недостатак на производу настао кривицом потрошача, односно услед 
непридржавања упутства за употребу, односно ако производ није 
коришћен и одржаван у складу са декларацијом на производу. 

 



 

 

 


	Садржај
	1. СЕДНИЦЕ ВЛАДЕ АПВ ОДРЖАНЕ У ЈУНУ 2010. 
	1.1. Дневни ред 32. седнице, одржане 2.6.2010
	1.2. Дневни ред 33.седнице, одржане 9.6.2010   
	1.3. Дневни ред 34. седнице, одржане 16.6.2010
	1.4.Дневни ред 35. седнице, одржане 23.6.2010   
	1.5. Дневни ред 36. седнице, одржане 30.6.2010  

	2. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ 
	2.1. Службени лист АПВ број10, 2. јун 2010 
	2.2. Службени лист АПВ број 11, 18. јун 2010
	2.3. Службени лист број 12, 30. јун 2010

	3.ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНАТА ИЗ РАДА ОРГАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
	4.ПРЕГЛЕД ИЗАБРАНИХ САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА И ШТАМПЕ 
	4.1. PRAVNI INFORMATOR
	4.2. ekonom:east magazin
	4.3. ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК
	 Актуелни подаци (текст из Привредног саветника)

	4.4. PC PRESS
	4.5. BUG
	4.6. Svet KOMPJUTERA
	LED, LED, bubamaro (tekst iz Sveta kompjutera)

	4.7. Libertatea
	4.8. Családi KÖR
	4.9. HLAS L’UDU  
	Tekst iz HLAS L’UDU  

	4.10. ЗРЕЊАНИН
	4.11. НИН
	4.12. VREME
	Надежда Петровић у нашем времену (текст из часописа Време)


	5. КЊИГЕ
	5.1. Нове књиге у библиотеци
	5.2. Најчитаније књиге у библиотеци

	6. АКТУЕЛНОСТИ
	6.1. На аукцији редак примерак првог романа Артура Конана Дојла
	6.2. Ведрана Рудан о злу које нас покреће
	6.3. Почиње други књижњвни фестивал "Крокодил"
	6.4. Признање Владимиру Булатовићу Вибу
	6.5. Умро португалски писац, нобеловац Жозе Сарамаго
	6.6. Посвета ноар жанру
	6.7. Песнику Ивану Растегорцу награда "Васко Попа"
	6.8. Параграф Лекс - вести



