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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 26. седнице Владе АПВ, одржане 
5. маја 2010. године 

 
 
 
 
 

1. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању 
Покрајинског савета за борбу против дроге (е-2972) 

2. Предлог протокола о сарадњи између Владе Аутономне Покрајине 
Војводине и Радиодифузне установе Војводине „Радио телевизија 
Војводине“ Нови Сад (е-2971) 

3. Предлог анекса уговора број: 114-451-02603/2006-07 о начину 
реализације обавезе о пласману дела производа по Уговору о 
суфинансирању погона за примену нових технологија у АП 
Војводини (е-2957) 

4. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Покрајинском 
секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова, са 
предлогом решења о давању сагласности (е-2500) 

5. Програм рада Завода за културу војвођанских Русина за 2010. 
годину, са предлогом решења о давању сагласности (е-2966) 

6. Финансијски план Завода за културу војвођанских Русина за 2010. 
годину, са предлогом решења о давању сагласности (е-2967) 

7. Мишљење Скупштини АП Војводине на Извештај о раду и 
финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима за 2009. годину (е-3000) 

8.  Мишљење Скупштини АП Војводине на Завршни рачун Фонда за 
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 
2009. годину, са Нацртом одлуке о давању сагласности (е-3001) 

9. Предлог одлуке о Секретаријату Владе Аутономне Покрајине 
Војводине (е-3013) 

10. Предлог одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма основних струковних студија који се финансирају из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине у високим школама 
стуковних студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина 
у школској 2010/2011 години (е-3016) 

11. Предлог одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма основних академских и интегрисаних студија који се 
финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 
2010/2011 години (е-3018) 
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12. Предлог одлуке о броју студената за упис у прву годину 
дипломских академских студија – мастер и докторских студија који 
се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 
2010/2011 години (е-3019) 

13. Измене и допуне Финансијског плана прихода и примања и расхода 
и издатака Покрајинског секретаријата за науку и технолошки 
развој за 2010. годину, са предлогом решења о давању сагласности 
(е-2945) 

14. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој  
број: 401-00112/2010-02-50 (е-3017) 

15. Захтев др Атиле Ченгери, покрајинског секретара за здравство, за 
одобрење службеног путовања у Ђопарошфирде (Република 
Мађарска), дана 13. маја 2010. године (е-3004) 

16. Захтев Иштвана Пастора, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за привреду, за одобрење службеног 
путовања Силвани Тодоровић, помоћнику покрајинског секретара 
за привреду, у Будву (Република Црна Гора), у периоду од 7. до 
11. јуна 2010. године (е-2975) 

17. Предлог решења о разрешењу помоћника покрајинског секретара 
за финансије (е-2988) 

18. Предлог решења о постављењу подсекретара у Покрајинском 
секретаријату за финансије (е-2987) 

 

1.2. Дневни ред 27. седнице Владе АПВ, одржане 
12. маја 2010. године 

 
 

1. Информација о покрајинској власти у штампаним и електронским 
медијима за период јануар – март 2010. године (е-3028) 

2. Предлози уговора о начину суфинансирања учешћа на научним 
скуповима и усавршавањима у иностранству научно-истраживачких 
радника и студената који су показали посебне резултате (е-3034) 

3. Предлог покрајинске уредбе о изменама и допунама Покрајинске 
уредбе о платама покрајинских службеника на извршилачким 
радним местима и намештеника (е-3050) 

4. Предлог покрајинске уредбе о измени Покрајинске уредбе о 
платама постављених лица и покрајинских службеника на 
руководећим радним местима (е-3052) 

5. Предлог одлуке о образовању радне групе Владе Аутономне Покрајине 
Војводине за сарадњу са Европском унијом у Подунављу (е-3024) 
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6. Информација о расподели робе по основу Уговора о суфинансирању 
погона за примену нових технологија у АП Војводини,  
број: 114-451-00318/2007-07, 114-451-01666/2007-07 и  
114-451-02235/2007-07 (е-3015) 

7. Предлог решења о давању сагласности на Измену и допуну 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 
2010. годину (е-3027) 

8. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде 
за одводњавање у 2010. години (е-2667) 

9. Предлог решења о давању сагласности на Статут ЈП „Национални 
парк Фрушка гора“ Сремска Каменица (е-2985) 

10. Предлог решења о давању сагласности на Завршни рачун 
Туристичке организације Војводине за 2009. годину и Извештај 
независног ревизора за 2009. годину (е-3029) 

11. Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2009. 
годину (е-3030) 

12. Мишљење Скупштини АП Војводине на Годишњи извештај о 
пословању ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за 2009. годину  
(е-3041) 

13. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 102-401-00112/2010-02-51 (е-3053)  

14. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве: 

 14.1. Покрајинском секретаријату за образовање  
број: 102-401-00112/2010-02-52 

 14.2. Покрајинском секретаријату за културу  
број: 102-401-00112/2010-02-53 

 14.3. Покрајинском секретаријату за културу 
број: 102-401-00112/2010-02-54 

 14.4. Покрајинском секретаријату за здравство 
број: 102-401-00112/2010-02-55 

 14.5. Покрајинском секретаријату за социјалну политику и 
демографију број: 102-401-00112/2010-02-56 

 14.6. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину 
број: 102-401-00112/2010-02-57 

 14.7. Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и 
равноправност полова број: 102-401-00112/2010-02-58 

 14.8. Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и 
одрживи развој број: 102-401-00112/2010-02-59 (е-3056) 
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15. Захтев Иштвана Пастора, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за привреду за одобрење службеног путовања 
Драгану Арсићу и Весни Грковић, саветницима у Покрајинском 
секретаријату за привреду, у Будву (Република Црна Гора), у периоду 
од 7. до 11. јуна 2010. године (е-3033) 

16. Захтев Даниела Петровића, покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство и Сање Шегрт, вишег референта у 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, за одобрење службеног путовања у Пореч (Република 
Хрватска) у периоду од 27. до 29. маја 2010. године (е-3047) 

17. Захтев др Слободана Пузовића, покрајинског секретара за заштиту 
животне средине и одрживи развој, за одобрење службеног 
путовања Наде Лазић, помоћнику покрајинског секретара за 
заштиту животне средине и одрживи развој, у Сарајево – Јахорина 
(Федерација БиХ), у периоду од 19. до 22. маја 2010. године  
(е-3054) 

18. Предлог решења о давању сагласности на Измене Финансијског 
плана прихода и примања и расхода и издатака Покрајинског 
секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу за 
2010. годину (е-3043) 

 
 

1.3. Дневни ред 28. седнице Владе АПВ, одржане 
13. маја 2010. године 

 
 
 

1. Нацрт покрајинске скупштинске Одлуке о завршном рачуну буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину са Извештајем о 
извршењу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2009. годину и Извештајем независног 
ревизора о обављеној ревизији завршног рачуна са стањем на дан 
31. 12. 2009. године (е-3045) 

2. Предлог решења о давању сагласности на измену и допуну 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију 
за 2010. годину (е-3037) 

3. Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 102-401-00112/2010-02-60 (е-3060) 
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1.4. Дневни ред 29. седнице Владе АПВ, одржане 
19. маја 2010. године 

 
 

1. Предлог одлуке о броју ученика за упис у први разред средњих 
школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводинa у школској 
2010/2011. години (е-3042) 

2. Извештај о остваривању права на службену употребу језика и 
писама националних мањина у АП Војводини (е-3006) 

3. Извештај о финансирању цркава и верских заједница из средстава 
буџета АП Војводине за 2009. годину (е-2989) 

4. Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт за 2009. 
годину (е-3057) 

5. Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 
2008. годину (е-3035) 

6. Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 
2009. годину (е-3036) 

7. Предлог решења о утврђивању Програма распореда и коришћења 
средстава из буџета АП Војводине за 2010. годину, за шумарство и 
ловство (е-3067) 

8. Предлог решења о давању сагласности за орочавање слободних 
сопствених средстава ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
(е-3061) 

9. Предлог решења о давању сагласности на измену и допуну 
Финансијског плана примања и прихода и расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и 
градитељство за 2010. годину (е-3012) 

10. Предлог одговора на тужбу Удружења грађана „Истер“ Сремски 
Карловци поднету против решења Извршног већа АП Војводине 
број: 47-00029/2009 од 26. марта 2009. године (е-3058) 

11. Предлог одговора на тужбу Свебор клуба „Свети Димитрије“ 
Сремска Митровица поднету против решења Извршног већа АП 
Војводине број: 47-00023/2009 од 26. марта 2009. године (е-3059) 

12. Предлог допунског Споразума о сарадњи између Владе АП 
Војводине и Нафтне индустрије Србије а.д. за 2010. годину  
(е-3076) 

13. Информација о предлогу за учлањење Аутономне Покрајине 
Војводине у асоцијацију винских регија Европе – АРЕВ (е-3075) 

14. Предлог решења о давању сагласности на Статут Фонда „Европски 
послови“ Аутономне Покрајине Војводине (е-3080) 
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15. Предлог решења о давању сагласности на Програм заштите 
привредних добара – Програм рада Покрајинског завода за заштиту 
природе за период 01.04.-31.12.2010. године (е-3073) 

16. Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план 
прихода и расхода Покрајинског завода за заштиту природе за 
период 01.04.-31.12.2010. године (е-3072) 

17. Извештај о иницијативи Покрајинског јавног правобранилаштва 
Војводине за уређивање управљања и располагања јавном 
својином АП Војводине (е-3025) 

18. Предлог решења о измени решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве Скупштине АП Војводине  
број: 401-00112/2010-02-61  
(број: 401-00112/2010-36 од 1. априла 2010. године) (е-3077) 

19. Предлози решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 19.1. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-02-62 

 19.2. Покрајинском секретаријату за спорт и омладину  
број: 401-00112/2010-02-63 

 19.3. Покрајинском секретаријату за науку и технолошки 
развој број: 401-00112/2010-02-64 (е-3078) 

20. Предлог решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву и 
распоређивању средстава текуће буџетске резерве Стручној 
служби за реализацију програма привредног развоја Аутономне 
Покрајине Војводине број: 401-00112/2010-02-65 (е-3081) 

21. Захтев др Слободана Пузовића, покрајинског секретара за заштиту 
животне средине и одрживи развој, за одобрење службеног 
путовања Милораду Бијелићу, помоћнику покрајинског секретара за 
заштиту животне средине и одрживи развој и Христини 
Радовановић-Јовин, вишем саветнику у Покрајинском секретаријату 
за заштиту животне средине и одрживи развој, у Праг (Република 
Чешка), у периоду од 30. маја до 5. јуна 2010. године  
(е-3065) 

22. Захтев Душанке Сремачки, покрајинске секретарке за архитектуру, 
урбанизам и градитељство, Софије Шумаруна, саветнице у 
Покрајинском секретаријату за архитектуру, урбанизам и 
градитељство и Роланда Кокаиа, стручног сарадника у Покрајинском 
секретаријату за међурегионалну сарадњу, за одобрење службеног 
путовања у Темишвар (Румунија), 21. маја 2010. године (е-3070) 

23. Захтев делегације Владе АП Војводине коју предводи мр Јовица 
Ђукић, покрајински секретар за финансије, за одобрење додатних 
трошкова службеног путовања у Шангај (Народна Република Кина) и 
Токио (Јапан), у периоду од 22. маја до 6. јуна 2010. године (е-3088) 
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1.5. Дневни ред 30. седнице Владе АПВ, одржане 
21. маја 2010. године 

 
 

1. Предлог закључка којим се предлаже Дирекцији за управљање 
имовином Министарства правде Републике Србије да одреди лице 
на које ће пренети право управљања имовином, привремено 
одузетом Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду, Пои-
По1бр.24/10 од 12. 04. 2010. године (е-3090) 

 
 

1.6. Дневни ред 31. седнице Владе АПВ, одржане 
26. маја 2010. године 

 
 

1. Информација о превентивним активностима Центра за социјални 
рад које су у функцији подршке породици и родитељству (е-3038) 

2. Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака 
Покрајинског секретаријата за културу за 2010. годину (е-3069) 

3. Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2010. годину у периоду јануар – март 2010. године 
(е-3071) 

4. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Секретаријату Владе Аутономне Покрајине Војводине, са 
предлогом решења о давању сагласности (е-3106) 

5. Предлог решења о престанку рада на руководећем радном месту – 
саветника потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине и секретара Одбора за јавне службе (е-3101) 

6. Предлог решења о престанку рада на руководећем радном месту – 
саветника потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине и секретара Одбора за економска питања и буџет  
(е-3102) 

7. Предлог решења о престанку рада на руководећем радном месту – 
саветника потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине 
Војводине и секретара Комисије за кадровска и административна 
питања (е-3100) 

8. Предлог решења о престанку рада на руководећем радном месту – 
секретара Одбора за прописе и управу (е-3103) 

9. Предлог решења о престанку рада на руководећем радном месту – 
секретара Комисије за међунационалне односе, цркве и верске 
заједнице и Комисије за распоред и опремање службених зграда и 
пословних просторија (е-3104) 
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10. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама 
финансијског плана Фонда за развој Аутономне Покрајине 
Војводине за 2010. годину (е-3087) 

11. Предлог закључка о овлашћењу Добривоја Антонића, вршиоца 
дужности директора ЈП „Национални парк Фрушка гора“ да у име 
оснивача поднесе код Агенције за привредне регистре пријаву 
оснивања ЈП „Национални парк Фрушка гора“ и да заступа 
Аутономну Покрајину Војводину у поступку оснивања ЈП 
„Национални парк Фрушка гора“ пред Агенцијом за привредне 
регистре (е-3095) 

12. Информација о уступању права на организацију и реализацију 
Филмског фестивала CINEMA CITY (е-3092) 

13. Предлог Решења о давању сагласности на Завршни рачун Завода 
за културу војвођанских Румуна за 2009. годину (е-3083) 

14. Извештај о раду Завода за културу војвођанских Румуна за 2009. 
годину (е-3084) 

15. Предлог Решења о давању сагласности на Завршни рачун Завода 
за културу војвођанских Русина за 2009. годину (е-3085) 

16. Извештај о раду Завода за културу војвођанских Русина за 2009. 
годину  
(е-3086) 

17. Предлог Решења о давању сагласности на Завршни рачун Завода 
за културу војвођанских Словака за 2009. годину (е-3040) 

18. Извештај о раду Завода за културу војвођанских Словака за 2009. 
годину (е-3051) 

19. Захтев Иштвана Пастора, потпредседника Владе АП Војводине и 
покрајинског секретара за привреду, за одобрење службеног 
путовања Ернеу Варњу, помоћнику покрајинског секретара за 
привреду и Види Каћански, саветнику у Покрајинском 
секретаријату за међурегионалну сарадњу, у Сегедин (Република 
Мађарска), 27. маја 2010. године (е-3093) 

20. Захтев Модеста Дулића, покрајинског секретара за спорт и 
омладину, за одобрење службеног путовања Јовани Реба, 
самосталном стручном сараднику у Покрајинском секретаријату за 
спорт и омладину, у Беч (Република Аустрија), у периоду од 31. 
маја до 3. јуна 2010. године (е-3091) 

21. Захтев др Тамаша Корхеца, покрајинског секретара за прописе, 
управу и националне заједнице, за одобрење службеног путовања 
Адриану Борки, стручном сараднику у Покрајинском секретаријату 
за прописе, управу и националне заједнице, у Будву (Црна Гора), у 
периоду од 7. до 11. јуна 2010. године (е-3089)  
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2. ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА  
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ 
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2.1. Службени лист АПВ, број 7; 30.04.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 7, 30. април 2010. 

 
 

САДРЖА Ј  
 
 
 
 

Редни 
број 

Предмет Страна 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

281. Покрајинска уредба о платама постављених лица и покрајинских 
службеника на руководећим радним местима 386 

282. Покрајинска уредба о платама покрајинских службеника на 
извршилачким радним местима и намештеника 387 

283. Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о 
разврставању радних места у покрајинским органима 391 

 Исправка 392 
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2.2.  Службени лист АПВ, број 8; 06.05.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРА ЈИНЕ  ВО ЈВОДИНЕ  

Број 8, 6. мај 2010. 
 

САДРЖА Ј  
 

Редни 
број 

Предмет Страна

 Покрајинска изборна комисија   

284. Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Изборној јединици 13 
Жабаљ. 393 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине   

285. Одлука о образовању Комисије за управљање Стратегијом еУправе 
покрајинских органа 393 

286. Одлука о изменама Одлуке о образовању Покрајинског буџетског фонда 
за заштиту животне средине 394 

287. Одлука о Секретаријату Владе Аутономне Покрајине Војводине 394 
288. Одлука о броју студената за упис у прву годину дипломских академских 

студија - мастер и докторских студија који се финансирају из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета 
у Новом Саду у школској 2010/2011. години 395 

289. Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
основних академских и интегрисаних студија који се финансирају из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду у школској 2010/2011. години 397 

290. Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
основних струковних студија који се финансирају из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине у високим школама струковних студија чији је 
оснивач Аутономна Покрајина Војводина у школској 2010/2011. години 398 

291. Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Покрајинског савета за 
борбу против дроге 399 

292. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу 
војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 
јануар-децембар 2010. године 399 

293. Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу 
војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 
јануар-децембар 2010. године 399 

294. Решење o разрешeњу помоћника покрајинског секретара за финансије 400 
295. Решење о постављењу подсекретара у Покрајинском секретаријату за 

финансије 400 

 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију  

296. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад општине Ириг у Иригу 400 

 Исправка 400 

 Оглашавање неважећим докумената 400 
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2.3. Службени лист АПВ, број 9; 12.05.2010. 

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  
АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ  

Број 9, 12. мај 2010. 

 
САДРЖА Ј  

 
 
 

Редни 
број Предмет Страна 

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

297. Одлука о изменама и допунама Одлуке о разврставању радних места 
у Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 405 

 Влада Аутономне Покрајине Војводине  

298. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о платама 
постављених лица и покрајинских службеника на руководећим 
радним местима 405 

299. Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о 
платама покрајинских службеника на извршилачким радним местима 
и намештеника 406 

300. Одлука о образовању радне групе Владе Аутономне Покрајине 
Војводине за сарадњу са Европском унијом у Подунављу 406 

301. Решење о давању сагласности на Статут Покрајинског завода за 
заштиту природе 407 

302. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика 
средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду 407 

303. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома ученика 
средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду 407 

304. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Средњошколског 
дома у Новом Саду 408 

305. Решење о именовању чланова Управног одбора Средњошколског 
дома у Новом Саду 408 

306. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Фондације за решавање стамбених потреба младих наставних и 
научних радника и уметника 408 

307. Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за 
одводњавање у 2010. години 409 

308. Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Национални парк 
Фрушка гора“ 409 

309. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке 
организације Војводине за 2009. годину и Извештај овлашћеног 
ревизора за 2009. годину 409 

 Оглашавање неважећим докумената 409 
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3. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНАТА ИЗ РАДА ОРГАНА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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• Предлог закона о изменама и допунама Закона о одликовањима 
Републике Србије / Влада Републике Србије. -Београд, 2010. 

 
• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 

Србије и Краљевине Белгије о обављању лукративних делатности 
извесних чланова породица особља дипломатских и конзуларних 
представништва / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

 
• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 

Србије и Краљевине Шпаније о запошљавању чланова породица 
дипломатског, конзуларног, административног и техничког особља 
дипломатских и конзуларних представништва / Влада Републике 
Србије. - Београд, 2010. 

 
• Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног кредита 
Републици Србији / Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

 
• Предлог закона о потврђивању Споразума о научној и технолошкој 

сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије 
/ Влада Републике Србије. - Београд, 2010. 

 



Месечни преглед МАЈ 2010. 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ПРЕГЛЕД ИЗАБРАНИХ САДРЖАЈА НОВИХ БРОЈЕВА 
ЧАСОПИСА И ШТАМПЕ 
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4.1. NATIONAL GEOGRAPHIC 
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4.2.  BIZNIS & FINANSIJE 
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4.3. Hi - Files 
 

4.4. VIDI 
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4.5.  Hét Nap 
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4.6. Hrvatska Riječ 
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4.7. ПОСЛОВИ 
 

 
 

4.8. СОМБОРСКЕ НОВИНЕ 
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5. КЊИГЕ 
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5.1. НОВ Е  КЊИ Г Е  У  БИ БЛИО Т Е ЦИ  
 

 
ШИПКА, Милан 

Правописни речник српског језика 
Нови Сад : Прометеј, 2010. 

 

 

АКСЈОНОВ, Василиј 
Ретки елементи 
Београд : Геопоетика, 2008. 
 
АЉЕНДЕ, Изабела 
Исход наших дана 
Београд : Evro-Giunti, 2009. 
 
АРИСТОТЕЛ 
Метафизика 
Београд, Paideia, 2007. 
 
АРИСТОТЕЛ 
Физика 
Београд, Paideia, 2006. 
 
БАЈАМ, Илкулу 
Записи из харема 
Београд : Metaphysica, 2009. 
 
БАРКАШОВ, Хелена 
Цар Николај и Александра Романов 
Београд : Књига-комерц : Политика 
Базар, 2007. 
 
БЕРНИ, Дејвид 
Птице 
Београд : „Вук Караџић“, 1990. 

БЈУКЕНАН, Џејмс 
Границе слободе 
Београд : Дерета, 2002. 
 
БОЈД, Вилијам 
Неспокој 
Београд : Evro-Giunti, 2007. 
 
БОРХЕС, Хорхе Луис 
Нова истраживања 
Београд : Paideia, 2008. 
 
БРЕТОН, Филип 
Изманипулисана реч 
Београд : Clio, 2000. 
 
БРИГС, Аса 
Друштвена историја медија 
Београд : Clio, 2006. 
 
ВАЈТ, Кенет 
Кућа плиме и осеке 
Београд : Геопоетика, 2008. 
 
ВАСИЉЕВИЋ, Момир 
Краљица туге 
Београд : Evro-Giunti, 2009. 
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ВИЛИЈАМС, Најл 
Као на небу 
Београд : Океан, 2007. 
 
ВУКСАНОВИЋ, Дивна  
Филозофија медија 
Београд : Факултет драмских 
уметности : Чигоја штампа, 2007. 
 
ГОЛДВОТЕР, Ида 
Лорд Бајрон и леди Керолајн 
Београд : Књига-комерц : Политика 
Базар, 2007. 
 
ГРОТ, Дејвид 
Network+ 
Чачак : Компјутер библиотека, 2006. 
 
ДЕМЕСТР, Жаклин 
Наполеон и Жозефина 
Београд : Књига-комерц : Политика 
Базар, 2006. 
 
ДИМИЋ, Ивана 
Попис имовине 
Београд : Профил књига, 2009. 
 
ДИНАН, Дезмон 
Све ближа Унија 
Београд : Службени гласник, 2009. 
 
ДРАКУЛИЋ, Славенка 
Фрида или О болу 
Београд : Профил књига, 2009. 
 
ДРАШКОВИЋ, Вук 
Доктор Арон 
Београд : Српска реч, 2009. 
 
ЂУРЂЕВИЋ, Мирјана 
Каја, Београд и добри Американац 
Београд : Лагуна, 2009. 
 
ЂУРЂИЋ, Љиљана 
Сви на крају кажу мама 
Београд : Агора, 2009. 
 
ЗАКОН о државним службеницима 
Предговор Зоран Лончар 
Београд: Службени гласник, 2005. 

ЗАКОН о платама државних 
службеника и намештеника 
Предговор Зоран Балиновац 
Београд: Службени гласник, 2006. 
 
ЈАЊЕВИЋ, Милутин 
Спољна политика Европске уније 
Београд : Службени гласник, 2007. 
 
ЈАУД, Томи 
Последњи бег 
Београд : Чаробна књига, 2007. 
 
ЈЕЛАЧИЋ, Алексеј 
Кратка историја Русије 
Београд : Stena Press : Admiral 
Books, 2008. 
 
ЈЕЛЕНКОВИЋ, Саша 
Елпенори 
Београд : Круг, 2006. 
 
КАПОР, Момо 
Магија Београда 
Београд : Књига-комерц, 2008. 
 
КОВАЧ, Мирко 
Руже за Нивес Коен 
Београд : Самиздат Б92, 2010. 
 
КОЗАР, Владимир 
Коментар Закона о јавним 
набавкама 
Београд : Пословни биро, 2009. 
 
КОЛЧАК, Константин 
Ф. М. Достојевски и Ана Григорјевна 
Београд : Књига-комерц : Политика 
Базар, 2006. 
 
КУЗМАНОВИЋ, Ивана 
Amor porteño 
Београд : Лагуна, 2010. 
 
КУЛИН, Ајше 
Последњи воз за Истанбул 
Београд : Алнари, 2009. 
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КУРОСЕ, Џејмс Ф. 
Умрежавање рачунара 
Београд : СET, 2009. 
 
ЛЕ Клезио, Жан-Мари Гистав 
Уранија 
Београд : ИПС Медија : Просвета, 
2009. 
 
ЛИХЕЈН, Денис 
Затворено острво 
Београд : Чаробна књига 2010. 
 
МАКИН, Андреј 
Живот непознатог човека 
Београд : Paideia, 2009. 
 
МАКИН, Џ.С.  
Конфигурисање апликативне 
инфраструктуре Windows Servera 
2008 
Београд : СET, 2009. 
 
МАКИН, Џ.С.  
Конфигурисање мрежне 
инфраструктуре Windows Servera 
2008 
Београд : СET, 2009. 
 
МАКЛЕЈН, Јан 
Windows Server администрација 
Београд : СET, 2009. 

 
МЕДОВИЋ, Предраг 
Војводина у праисторији 
Нови Сад : Платонеум, 2006. 
 
МЕКАЛОУ, Колин 
Једина љубав 
Београд : Лагуна, 2009. 
 
МИНАСИ, Марк 
Windows Server 2008 
Београд : Компјутер библиотека, 2009. 
 
МОНАЛДИ, Рита 
Veritas 
Београд : Лагуна 2009. 

МОУЗЛИ, Дајана 
Исидора Данкан и Сергеј Јесењин 
Београд : Књига-комерц : Политика 
Базар, 2006. 
 
МУСО, Гијом 
Само буди овде 
Београд : Алнари, 2009. 
 
НЕНАДИЋ, Добрило 
Гвоздено доба 
Београд : Дерета, 2009. 
 
НИЧЕ, Фридрих Вилхелм 
Антихрист 
Београд : Службени гласник, 2009. 
 
НИЧЕ, Фридрих 
Тако је говорио Заратустра 
Београд : Књига : Невен, 2005. 
 
НОВАКОВИЋ, Секула 
Коментар закона о државним 
службеницима 
Београд : Пословни биро, 2010. 
 
НОВИКОВ, Предраг 
Рећи ћу ти нешто 
Нови Сад : П. Новиков, 2009. 
 
НОВКОВИЋ, Милица 
Породични буквар 
Београд : М. Новковић, 2007. 
 
ОМАН, Чарлс 
Кратка историја Енглеске 
Београд : Stena Press : Admiral 
Books, 2008. 
 
ПАНДУРОВИЋ, Сима 
Посмртне почасти 
Београд : Просвета, 1968. 
 
ПАТЕРСОН, Џејмс 
Једрење 
Београд : Лагуна, 2009. 
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ПРОКОПИЈЕВИЋ, Мирослав 
Европска унија 
Београд : Службени гласник, 2009. 
 
РЕФОРМСКИ уговор Европске уније 
из Лисабона 
Превео и приредио Милутин Јањевић 
Београд : Службени гласник, 2008. 
 
РИДИНГ, Марио 
Једини пророк 
Београд : Алнари, 2010. 
 
РИШАР, Сузет 
Фредерик Шопен и Жорж Санд 
Београд : Књига-комерц : Политика 
Базар, 2007. 
 
РОУ, Алан Џ. 
Креативна интелигенција 
Београд : Clio, 2008. 
 
СВЕНОНИЈУС, Илејн 
Интелектуална основа 
организовања информација 
Београд : Clio, 2007. 
 
СВИФТ, Адам 
Политичка филозофија 
Београд : Clio, 2008. 
 
СЕЛЕНИЋ, Слободан 
Писмо/глава 
Београд : Лагуна, 2010. 
 
СИЈЕРА, Хавијер 
Дама у плавом 
Београд : Лагуна, 2007. 
 
СОАРЕС, Жо 
Човек који није убио Франца 
Фердинанда 
Београд : Clio, 2003. 
 

СОЛОВЈОВ, Владимир 
Платонова животна драма 
Београд : Логос : Бримо, 2004. 
 
СТАНЕК, Вилијам Р. 
Microsoft Windows Server 2003 
Београд : СET, 2003. 
 
СТАНЧЕТИЋ, Веран 
Регион као развојна перспектива у 
Европској унији 
Београд : Службени гласник, 2009. 
 
ТИШМА, Слободан 
Quattro stagioni 
Београд : Лагуна, 2009. 
 
УЛИЦКА, Људмила 
Медеја и њена деца 
Београд : „Филип Вишњић“, 2004. 
 
ХАРАН, Мев 
Дама и песник 
Београд : Алнари, 2009. 
 
ХЕРИС, Роберт 
Дух 
Београд : Лагуна, 2009. 
 
ХОЛМ, Ден 
Конфигурисање сервиса Active 
Directory Windows Servera 2008 
Београд : СET, 2009. 
 
ШАХЕ, Ридигер 
Тајна магнета срца 
Београд : Лагуна, 2010. 
 
ШУШЊИЋ, Ђуро 
Сократ 
Београд : Чигоја штампа, 2003. 
 
WINDOWS Server 2003 
Rand H. Morimoto ... i dr. 
Чачак : Компјутер библиотека, 2004. 
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5.2. НА Ј Ч И Т А НИ Ј Е  КЊИ Г Е  У  Б И БЛИО Т Е ЦИ  
 

период од 01.03.2010. до 31.05.2010. 
 

   
 

Ред. бр. Аутор Наслов 

1. ГРОЗДАНА ОЛУЈИЋ ГЛАСОВИ У ВЕТРУ 

2. САША СИМОНОВИЋ ПТИЦА НАД БОСФОРОМ 

3. СТИВЕН КИНГ ЛИСИНА ПРИЧА 

4. МОМО КАПОР ПУТОПИС КРОЗ БИОГРАФИЈУ 

5. ДЕЈАН СТОЈИЉКОВИЋ КОНСТАНТИНОВО РАСКРШЋЕ 

6. ХЕЛЕН ВАН РОЈЕН БЕКСТВО 

7. ЉИЉАНА ХАБЈАНОВИЋ ЂУРОВИЋ ВОДА ИЗ КАМЕНА 
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6.1. "ФАСЦИКЛА, ПОСЛЕДЊА" СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА 
Танјуг 06.05.2010 13:15 
 
Свечана сала у Француској 7 није била данас пуна гостију, али 
сви присутни су се окупили да одају пошту Стевану Раичковићу 
који је преминуо пре три године и Милошу Црњанском коме је 
посвећена књижица "Фасцикла, последња" једини Раичковићев 
недовршен и необјављен рукопис. 

Салу су испунили, углавном, песници, а о "Фасцикли, последњој", са 
поднасловом "преписка са Црњанским", говорили су, опет, песници 
Мирослав Максимовић, приређивач књиге, Рајко Петров Ного, Драган 
Хамовић и Срба Игњатовић, у функцији председника Удружења 
књижевника Србије.  

Максимовић је испричао да се Раичковић током полувековне књижевне 
каријере увек трудио да своје текстове сам приреди, а све што је било у 
рукопису, а није сматрао да му још треба, он је спаљивао тако да је уз 
његову самртничку постељу остала само 
фасцикла са рукописом за књигу о његовим 
сећањима и размишљањима о Црњанском 
као песнику коме се неизмерно дивио. 
Пошто су друговали до последњег 
Раичковићевог часа, Максимовић, како је 
казао, био је уверен да неће бити потребе за 
приређивањем овог дела.  

Међутим, показало се да је Раичковић 
завршио само увод док су пет писама 
Црњанског и коментари Раичковића остали 
недовршени као и крај о последњим данима Црњанског. Зато је Хамовић 
добро приметио да књига јесте по форми прозна али се може сврстати 
међу поетске, јер су овај "неумрли песнички триптих" створила три 
великана српске поезије 20. века.  

Игњатовић је подвукао значај књиге као документа о контактима два 
писца у времену док је Црњански био у политичкој емиграцији у Лондону 
а Раичковић млади уредник "Просвете" који је желео да објави стихове 
свог књижевног идола. Уз ограду да је то дражесна, пикантна књижица 
без претензија да се сматра ремек делом, Игњатовић је казао да је "то дар 
из једног минулог времена поклоницима оба пјесника". 
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6.2. ОТВОРЕНА ПРВА РОМСКА БИБЛИОТЕКА НА БАЛКАНУ 
Мондо 07.05.2010 19:24 
 
 

 
 

 
 
Прва ромска библиотека на Балкану отворена је у новосадском 
приградском насељу Шангај. 
 
 
 
 
Библиотека, која носи име ромског песника и борца за еманципацију и 
описмењавање Рома Трифуна Димића (1956-2001), ће функционисати као 
огранак Градске библиотеке и за сада има фонд од око 4.000 књига, од 
којих је око 350 на ромском језику. 
 
У библиотеци "Трифун Димић" радиће две Ромкиње које су тај посао 
добиле на конкурсу Покрајинског секретаријата за рад запошљавање и 
равноправност полова а један од критеријума за запошљавање био је да 
знају ромски језик. 
 
Објекат има око 100 метара квадратних, а адаптиран је уз помоћ Града 
Новог Сада, Фонда за отворено друштво у Београду, Народне библиотеке 
Србије и Канцеларије за инклузију Рома и Матице ромске. 
 
Библиотеку су отворили градоначелник Новог Сада Игор Павличић и 
директор Народне библиотеке Србије Сретен Угричић. 
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6.3. МИРЈАНИ СТЕФАНОВИЋ ДЕСАНКИНА НАГРАДА 
Тањуг 10.05.2010 19:28 
 
 
Награда за целокупно песничко дело и 
допринос српској поезији која носи име 
Десанке Максимовић додељена је за 2010. 
годину Мирјани Стефановић, саопштила је 
данас председница жирија и прва песникиња 
којој је припало ово признање Радмила Лазић. 
 
 
У Народној библиотеци Србије која је 1993. године, 
непосредно после смрти незаборавне песникиње 
основала фондацију под називом "Задужбина Десанка 
Максимовић", Лазићева је образлажући одлуку истакла 
да је "Стефановићева, која се на песничкој сцени Србије појавила 
шездесетих година 20. века, први урбани женски глас српске поезије".  
 
Констатујући да "њено песничко дело до сада није доживело адекватну 
рецепцију", Лазићева је рекла да је и то жири имао на уму да наградом 
скрене пажњу јавности и подстакне ревалоризацију њеног места у српском 
песничком корпусу.  
 
"Песнички говор Стефановићеве је депатетизован и далеко од сваког 
узвишеног појања на излизане песничке теме о угрожености домаје и о 
потреби враћања коренима и искони као јединим исходиштима за спас 
националног бића", истакла је Лазићева.  

Она је додала да "својом поезијом Стефановићева разобличава и 
демистификује таква полазишта налазећи у њима разлоге за последње 
удесе који су се десили на овим просторима".  
Жири сматра да је она "прва српска песникиња којa је у песнички текст 
увела хуморне и црнохуморне елементе...а њен говорни идиом је често 
колоквијалан, жаргонски". 

"Осим што представља промену женске песничке парадигме можемо 
сматрати да је њено певање од интегритета људског и песничког чему је 
сродна најплеменитијој песничкој вертикали Десанке Максимовић" оценио 
је жири.  

Награда се састоји од плакете, статуете коју је урадио Александар Зарић и 
новчаног износа и биће уручена лауреаткињи на рођендан Десанке 
Максимовић 16. маја крај њеног гроба у Бранковини.  
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6.4. КО ЈЕ БИО ЏОНАТАН СВИФТ? 
Политикин Забавник 14.05.2010 19:56 
 

Називају га великим мизантропом, 
врхунским сатиричарем, љубитељем 
црног хумора, проницљивим друштвеним, 
културним и политичким критичарем. 
Писао је памфлете, песме, есеје, романе, 
али је у свету књижевности остао 
најпознатији као аутор ремек-дела 
„Гуливерова путовања” 
 

 
Његова дела одликују се спорим темпом, детаљном анализом. Он 
провоцира читаоце горком иронијом и врхунским цинизмом, али иронија и 
цинизам су, као и увек, само плод сукоба узвишених идеја и сурове 
стварности. Називају га мизантропом, јер је отворено говорио о људским 
манама; циником, јер је исмевао стереотипе у науци и религији; 
мрачњаком који се борио против мрачњаштва, противречним 
револуционаром који се залагао за старе вредности, док су многе 
непознанице из његовог живота повод за бројна нагађања, најчешће без 
икаквог стварног упоришта.  

Књиге су деца ума. 

    Отац, Џонатан старији, преселио се у Ирску из Енглеске, након 
повратка Стјуартових на краљевски трон. Ту се 1664. године оженио с 
Ебигејл Ерик која му је убрзо родила кћерку. Седам месеци пре рођења 
сина 1667. године, Џонатан старији изненада је умро. Џонатан Свифт 
млађи био је болешљиво дете, а готово целог живота боловао је од 
Манијерове болести, која је с времена на време изазивала вртоглавице, 
мучнину и губитак слуха. Мајка је била без икаквих прихода и живели су у 
великом сиромаштву, па је зато решила да се врати у Енглеску, код 
родбине која је живела у Лестеру. Кад је дошло време да млади Џонатан 
крене у школу, о њему је почео да брине стриц. Тако се Џонатан вратио у 
Ирску, где му је стриц обезбедио најбоље могуће школовање. Ипак је 
Свифт, као што је и ред, увек био лош ђак и дипломе је стицао 
захваљујући разним везама. У шестој години уписао се у Килкени, најбољу 
основну школу у то доба у Ирској, да би се 1682. године уписао у Тринити 
колеџ, на коме је и дипломирао 1686. године.  

Друга половина живота мудрог човека састоји се од одгонетавања 
грешака, предрасуда и лудости из прве половине живота. 
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   Године 1689. Велика алијанса, коју су предводили Свето римско 
царство, Уједињене провинције Холандије и Енглеска, заратила је с 
Француском, тада најснажнијом силом у Европи. Иако је рат привидно 
вођен како би се зауставиле француске освајачке намере, права битка 
водила се између две најмоћније европске династије, Хабзбурга и 
Бурбона, око права на наслеђе шпанског престола. Исте те године Џонатан 
се вратио у Енглеску, у Мур парк, где је, преко разних родбинских веза, 
почео да ради као секретар даљег рођака по мајци, сер Вилијама Темпла, 
дипломате у пензији. Ово је велики преокрет у његовом животу, јер је 
изненада добио прилику да упозна многе угледне и утицајне политичке 
личности. Овде, у Мур парку, Џонатан је постао учитељ осмогодишње 
девојчице Естер Џонсон, кћерке једне од послужитељки на Темпловом 
имању, с којом је започео блиско и доживотно пријатељство.  

Волимо се, јер су нам слабости исте. 

    У Паризу, 1694. године, родио се један од највећих француских писаца, 
Волтер, а захваљујући утицају и везама сер Вилијама Темпла, Џонатан 
Свифт магистрирао је на универзитету Оксфорд. Исте ове године постао је 
и викар у Килруту, у Ирској. Изолован у малом, удаљеном месту, далеко 
од центара моћи и утицаја, чини се да је био разочаран новим положајем. 
Ипак, током боравка у Килруту, заљубио се у извесну Џејн Варинг, коју је 
и запросио. Према сачуваним писмима, чини се да ју је условио – уколико 
не пристане да се уда за њега, он ће отићи из Ирске и никада се више 
неће вратити. По томе што се убрзо вратио у Енглеску у службу код 
Темпла, може се наслутити њен одговор. 

Никада нисам видео, чуо или прочитао да је свештенство омиљено 
у било којој нацији у којој је хришћанство државна религија. 

    Сер Исак Њутн је 1704. године објавио чувено дело, под именом 
„Оптика”, Петар Велики је у Русији установио прво редовно ковање 
сребрне рубље, а Свифт је објавио сабране сатиричне списе под 
заједничким насловом „Прича о бурету”. Исте године објавио је и дело 
„Борба књига”, у коме стаје на страну старих аутора у тада актуелној 
расправи у књижевним круговима: да ли су бољи стари или нови 
уметници?  

Сатира је нека врста огледала у којем се види свачији одраз осим 
сопственог; а то је и главни разлог зашто је тако омиљена у свету и 
што се само неколицина увреди. 

    „Прича о бурету” је његово прво важно прозно дело, у коме већ 
приказује стилску технику и теме које ће обрађивати у другим делима. 
Књига је у целости забавна, иронична, пуна животних мудрости и 
разложних критика. Главна тема су три сина која од оца наслеђују по 
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капут, али отац им тестаментом наређује да ни по коју цену не врше 
преправке на њима. Синови ускоро откривају да се мода променила и 
сваки засебно трага за рупама у тестаменту како би извршио преправке на 
капуту. Тако долази до свађа и међусобних борби око владавине и моћи. 
Прича је, заправо, алегорија подела унутар изворне хришћанске цркве. 

Благословен био онај који не жели ништа, јер се никада неће 
разочарати. 

   „Борбу књига” Свифт је написао као одбрану свог патрона, сер Вилијама 
Темпла, који је неколико година раније објавио есеј о древној и модерној 
учености и уметности, стављајући се на страну антике, чиме је изазвао 
реакцију модерниста. Након низа расправа међусобно супротстављених 
страна, Свифт је овим делом ставио тачку на цео случај. Он не само да је 
основано одбранио Темплове ставове, већ је то учинио на духовит начин, 
чиме је стекао опште одобравање и наклоност, чак и оних којих се тема 
није нимало тицала.  

Тамо где ме не разумеју, закључиће да се крије нешто веома 
дубоко и корисно. 
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6.5. КРАЈЕМ МАЈА ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ У ВРБАСУ 
Глас јавности 17.05.2010 21:42 
 
 

 
 
 
Традиционална поетска манифестација у 
Врбасу која окупља младе песнике до 27 
година, 42. фестивал поезије младих биће 
одржан од 27. до 29. маја. 
 
 
 
 

 
 
Према речима писца Бранислава Зубовића, секретара фестивала на 
конкурс је стигло 104 рукописа из Србије, Црне Горе, Републике Српске и 
Македоније. 
 
У шири избор ушло је 45 рукописа, а жири у саставу др Зоран Ђерић, 
председник, Ђорђо Сладоје и Небојша Деветак одлучио је да десет младих 
песника који су своје радове послали под шифром, уђу у финале 
фестивала. 
 
- Право учешћа на нашем фестивалу, настављачу традиције некадашњег 
Југословенског фестивала поезије младих који је био најважнија песничка 
манифестација у региону, као и тада имају песници до навршених 27 
година старости са циклусом од 10 необјављених песама на српском језику 
и језицима националних заједница (са преводом на српски језик) казао је 
он. 
 
Писац Горан Лабудовић Шарло истакао је да ће због економске кризе 
фестивал трајати само три дана, али да ће се трудити уз помоћ локалне 
самоуправе да га продуже до краја године, културним програмима које је 
град који воли поезију заслужио. 
 
- Имамо познатих десет финалиста који ће се на завршној фестивалској 
вечери 29. маја у биоскопу "Југославија" такмичити за прву награду, 
штампање књиге и другу и трећу које су новчане награде, такође биће 
додељена традиционална награда најмлађем песнику, казао је Лабудовић. 
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6.6. ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ПИСАНОЈ РЕЧИ 
Политика 18.05.2010 16:18 

 
 
Година књиге и језика у Србији 
почела је отварањем Међународног 
преводилачког центра у Сремским 
Карловцима. 
 
 

Ова година је година књиге и језика у Србији, чије је недавно проглашење 
обележено отварањем Међународног преводилачког центра у Сремским 
Карловцима. То је уједно и период у којем Министарство културе позива 
све институције и појединце да повећају одговорност према изговореној и 
написаној речи, а министарства за културу, науку и просвету отклониће 
недостатке у деловању наших лектората, који су значајни за одржавање 
културних и образовних веза, пре свега у европским, а затим и у азијским 
и прекоморским земљама, каже за наш лист Зоран Хамовић, саветник 
министра културе Републике Србије. Међународни преводилачки центар у 
Сремским Карловцима, после свечаног отварања, званично почиње са 
радом 29. маја, гостовањем учесника 35. Међународних београдских 
преводилачких сусрета, истиче Неда Николић Бобић, секретар Удружења 
књижевних преводилаца Србије и Српског ПЕН центра. 

– Учесници овог скупа, двадесет пет из иностранства и десетак из Србије, 
други радни дан искористиће да обиђу Међународни преводилачки центар 
и да у библиотеци одрже округли сто на тему „Искуства превођења 
поезије”. Међу гостима биће: Гага Росић, овогодишњи добитник награде 
Српског ПЕН центра, затим ранији добитници Дуња Бадњевић, Жела 
Георгијева, Данута Ћирлић, Габор Чордаш, преводилац наше књижевности 
на француски Ален Капон, преводилац на бугарски Рада Шарланџијева, 
затим Олег Шишкин, писац и сценариста најновијег филма Никите 
Михалкова и други, детаљније објашњава Неда Николић Бобић, уз 
напомену да ће преводиоце дочекати директор Центра Зоран Стојановић, 
који се читаву деценију борио да се у Сремским Карловцима оснује 
Преводилачки центар какав постоји у многим европским градовима у 
оквиру мреже Халма (слични центри постоје у Арлу, Штралену, 
Балантону...). Наша саговорница подсећа и на то да се први гостујући 
преводиоци, који ће боравити и радити у овом сремскокарловачком 
Преводилачком центру најмање месец дана, очекују овога лета, и то ће 
бити преводиоци наше књижевности на немачки језик. С обзиром на то да 
је Србија идуће године почасни гост Сајма књига у Лајпцигу, очекује се да 
до тог догађаја на немачки језик буде преведено 10 књига наших 
савремених писаца. 

Оно што је важно за ову Годину књиге, поред поменутог Преводилачког 
центра, Зоран Хамовић истиче и пројекат „Амбасадоров избор”, који ће 
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пружити прилику страним издавачима да се упознају са нашим издавачима 
и писцима. 

– Наиме, у оквиру српских дипломатских представништава у иностранству 
биће организоване изложбе најзначајнијих издања из наше текуће 
издавачке продукције, уз одговарајући рекламни материјал. Амбасадори 
ће на изложбе позивати издаваче, преводиоце, писце, критичаре, 
слависте, уреднике часописа и новинаре, представљајући свој избор 
аутора и издања – објашњава Хамовић. 

Година књиге обухватиће и представљање наше литературе и на 
иностраним сајмовима у Софији, Лајпцигу и Солуну, истиче Хамовић, а 
предвиђен је и завршетак плана представљања наше књижевности на 
немачком, француском и енглеском језику, што не значи да пажња неће 
бити посвећена и превођењу на друге језике, као што су бугарски и грчки.  
 
 

6.7. МИРЈАНА УРОШЕВИЋ ДОБИЛА "ЖЕНСКО ПЕРО" 
Глас јавности 20.05.2010 18:57 
 
 
Добитник књижевне награде 
"Женско перо" за најбољи роман 
или збирку прича објављену у 2009. 
години коју већ десети пут додељује 
лист "Базар" је Мирјана Урошевић 
за роман "Парк Кармен Махадо", 
који је објавила издавачка кућа 
"Александрија". 
 
У саопштењу жирија за доделу те награде се наводи да су на конкурс за 
признање "Женско перо" пристигле 54 књиге, које су одговарале 
пропозицијама. 

Жири који је одлучивао о награди радио је у саставу: Мадлена Цептер 
(почасни председник), Неда Тодоровић (председник), Љиљана Јовановић, 
Радован Поповић, Рајко Лукач и Ненад Шапоња.  

За протеклих десет година на конкурс за награду "Женско перо" стигло је 
око 700 књига, а награђене књиге су потврду свога квалитета добиле 
високим тиражима, одличним оценама критике, али и тиме што су 
преведене на више светских језика. 

У саопштењу се додаје да је награда "Женско перо" заузела значајно 
место међу признањима која се у Србији додељују за књижевно 
стваралаштво. 
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6.8. МОСКВА ШТАМПА НЕПРОЛАЗНЕ СРПСКЕ СТРОФЕ 
Политика 29.05.2010 22:33 
 

Антологију српске поезије 20. века, са паралелним текстом на 
српском и руском и на хиљаду страница, саставио др Андреј 
Борисович Базилевски 
 

Научни савет Института за светску књижевност Руске 
академије наука сагласио се, као издавач, са 
објављивањем „Антологије српске поезије 20. века” 
аутора др Андреја Борисовича Базилевског, која ће 
садржати непролазне стихове 33 наша песника. Већи 
део књиге припремљен је за штампу а паралелни 
текст на српском и руском, са подробним напоменама 
о ауторима на другом језику, условио је да обим буде 
чак хиљаду страница.  
– Антологија ће изаћи идуће године. Током ове, 
конкурисаћемо за финансијску подршку једног 

научног фонда у Москви, а уколико тај покушај не успе средства ћемо 
тражити преко спонзора и штампати ово дело, у тиражу не већем од 2.000 
примерака – рекао је за „Политику” др Базилевски (53), песник и 
преводилац са пољског и српског, који ради на овом институту. 
Доктор филолошких наука из руске престонице почео је да преводи српску 
поезију током НАТО бомбардовања 1999. године и, привучен снагом тих 
строфа, одлучио да приреди тротомну „Антологију српског песништва” на 
руском језику. Објављена је 2004, 2006. и 2008. године у Москви (издавач 
„Вахазар”), има више од 3.000 страница, обухвата стваралаштво 75 српских 
песника и садржи 4.500 песама, од којих је Базилевски на матерњи превео 
трећину. То је, данас, највећа антологија српске поезије на свету. 
Исту антологију, само на српском, штампала је у три протекле године 
издавачка установа „Источник” при Епархији канадској Српске православне 
цркве. Међу нашим исељеницима у Северној Америци управо је у току 
представљање трећег тома који је изашао у марту ове године, и Базилевски 
је био позван да допутује. Уместо тога одлучио се, међутим, да прихвати 
позив Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” из Чачка и појави се 
овде, у својству госта 47. „Дисовог пролећа”. 
Како је одабирао песнике за своју нову панораму српске поезије новијег 
доба? 
– Ставио сам на сто оних 75 имена из антологије на руском, и на том списку 
тражио најбоље од најбољих – вели Базилевски. 
То су, по његовом избору, Лаза Костић, Војислав Илић, Алекса Шантић, 
Јован Дучић, Милан Ракић, Владислав Петковић Дис, Милутин Бојић, Иво 
Андрић, Милош Црњански, Момчило Настасијевић, Растко Петровић, 
Десанка Максимовић, Душан Матић, Душан Радовић, Васко Попа, Бранко В. 
Радичевић, Слободан Марковић, Стеван Раичковић, Миодраг Павловић, 
Бранко Миљковић, Љубомир Симовић, Бранислав Петровић, Матија 
Бећковић, Витомир Николић, Милован Данојлић и Рајко Петров Ного. 
Састављач антологије ускоро ће изабрати стихове још седморо поета. 
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6.9. ПАРАГРАФ ЛЕКС - ВЕСТИ 
Извор: Параграф Лекс  

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ 

ОРГАНИЗОВАЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ЗБИРКИ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Изузетно велики број руковалаца збирки података о личности, од 
представника мањих привредних субјеката до руководилаца великих 
државних система, окупили су се на презентацији Централног регистра 
збирки података о личности, како би се упознали са законском 
обавезом да од 15. маја упишу у Централни регистар, све своје 
евиденције о збиркама података о личности које воде у својој 
средини или компанијама у којима раде.  
Централни регистар успоставља и води Повереник за информације 
од јавног значаја и заштиту података о личности.  
Отварајући састанак Повереник, Родољуб Шабић, рекао је да је то 
јединствена евиденција о збиркама података о личности у Србији и да се 
процењује да у нашој земљи има неколико стотина хиљада руковалаца 
који обрађују податке о личности, а да би у Централни регистар требало 
да буде уписано више од милион збирки података о личности. Он је 
нагласио да нас је Споразум о стабилизацији и придруживању са 
Европском унијом обавезао да изградимо ефикасан механизам, који је 
способан за примену ових стандарда у пракси. Формирање и пуњење 
Централног регистра је комплексан задатак, који ће дуго трајати, али 
Србија као и све земље у транзицији, има задатак да коренито измени 
однос према приватности, која је дуго била потцењивана.  
Шабић је истакао да је мали број субјеката унео своје збирке података у 
предвиђеном року. Међутим, у првој фази примене Закона о заштити 
података о личности неће бити инсистирања на прекршајној 
одговорности, осим у случајевима намерног и грубог кршења 
закона. Казне за непоштовање Закона крећу се од 20.000 до 500.000 
динара за правна лица, а за физичка од 5.000 до 50.000 динара. 
Субјекти који врше обраду података личности дужни су да најмање 
15 дана раније пријаве намеру обраде података о личности осим 
ако законом то није другачије прописано. Подаци морају бити 
заштићени од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена 
или приступа.  
Подаци који се односе на националну припадност, расу, пол, језик, 
вероисповест, припадност политичкој странци, синдикално чланство, 
здравствено стање, примање социјалне помоћи, жртву насиља, осуду за 
кривично дело и сексуални живот, могу се обрађивати на основу 
слободног пристанка лица, осим када законом није дозвољена обрада ни 
уз пристанак. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, Родољуб Шабић, рекао је на скупу да је Централни 
регистар јаван и доступан на адреси: http://registar.poverenik.rs 
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