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На основу Стратегије приступачности Града Новог Сада
2012-2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број
21/12) и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и
9. јула 2013. године доноси

АКЦИОНИ ПЛАН
ПРИСТУПАЧНОСТИ ГРАДА НОВОГ САДА
(2013 – 2018. ГОДИНЕ)
УВОД
Акциони план приступачности Града Новог Сада 2013
– 2018. године (у даљем тексту: Акциони план), доноси се
на основу Стратегије приступачности Града Новог Сада
(2012 - 2018. године), коју је усвојила Скупштина Града
Новог Сада, на седници одржаној 30. марта 2012. године
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 21/12).
Стратегијом приступачности Града Новог Сада (2012 2018. године), дефинисани су:
- визија,
- мисија,
- стратешки правци развоја,
- стратешки циљеви,
- специфични циљеви, и
- задаци.
Акциони план представља скуп мера и активности којима
је основни циљ стварање услова за примену приступачности у Граду Новом Саду, у складу са „Дизајн за све“,
утврђује начин остваривања постављених циљева, као и
конкретне задатке појединих извршилаца за одабрано
буџетско раздобље.
Примена Стратегије кроз реализацију овог акционог
плана представља комплексан и сложен процес који захтева врло висок степен међусекторске сарадње, укључујући
органе Града Новог Сада, јавна и јавна комунална предузећа,
установе, институције, струковне организације, организације
цивилног друштва и појединце/ке.
Улагањем заједничких напора свих кључних актера на
доследној примени зацртаних циљева може се обезебедити да Нови Сад буде град приступачан за све.

примерак 420,00 динара

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Акциони план се доноси за период од 2013. до 2018.
године. Овим акционим планом прецизније су одређени
приоритети, дефинисане активности у остваривању
Стратегијом дефинисаних циљева, као и временски оквир,
очекивани резултати, индикатори за проверу успешности,
средства верификације за потврду спроведених активности, носиоци активности и извори финансирања.
Носиоци појединих активности из Акционог плана дефинисани су тако што се за сваку активност одређују носиоци, и то они који предлажу и реализују те активности.
Носиоци активности одређују сараднике у спровођењу
активности. На овај начин се жели постићи прецизно дефинисана одговорност носилаца за спровођење активности
у утврђеном року.
Акциони план је усклађен са садржајем и циљевима
Стратегије приступачности Града Новог Сада (2012 - 2018.
године), који је усвојила Скупштина Града Новог Сада.

ЦИЉЕВИ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Основни циљеви који се желе постићи Акционим планом
јесу спровођење Стратегијом утврђених стратешких циљева:
Стратешки циљ 1
Створити услове за примену приступачности у Граду
Новом Саду, у складу са концептом „Дизајн за све“, на
јавним површинама, у јавном превозу, у јавним објектима
и у области информација и комуникација.
Стратешки циљ 2
Планским приступом повећавати ниво приступачности
свих јавних површина и јавног превоза у Граду Новом Саду.
Стратешки циљ 3
Планским приступом повећати ниво приступачности
објеката за јавну употребу у Граду Новом Саду.
Стратешки циљ 4
Планским приступом повећати ниво приступачности
свих информација, комуникација и услуга у Граду Новом
Саду.
Акционим планом постиже се дефинисана одговорност
носилаца активности у реализацији циљева Акционог плана.
Табеларно приказане активности у Акционом плану извршене су према стратешким и специфичним циљевима
и задацима дефинисаним Стратегијом.
Већина планираних активности у овом акционом плану
су дугорочне или континуиране, и превазилазе временски
оквир од шест година, на колико је пројектован Акциони
план.

2013.

2013.

2013 - 2014.

1.1.1.2.
ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɬɟɤɫɬ ɇɚɰɪɬɚ
ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

1.1.1.3.
ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɬɟɤɫɬ ɇɚɰɪɬɚ
ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

1.1.1.1.
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɢ Ɍɢɦ ɡɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: Ɍɢɦ),
ɤɚɨ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɬɟɥɚ
Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ɍɢɦ,
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ,
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ (ɬɟɤɫɬ)
ɇɚɰɪɬɚ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ

ɋɬɜɨɪɟɧɢ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢ
ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɢ ɪɚɞ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

Ɉɛɪɚɻɟɧɢ ɫɭ ɫɜɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ (ɬɟɤɫɬ)
ɇɚɰɪɬɚ ɨɞɥɭɤɟ

ɋɬɜɨɪɟɧɢ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢ
ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɢ ɪɚɞ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɫɭ
ɤʂɭɱɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɨʁɢɦ ʄɟ ɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɛɚɜɢɬɢ

Ɋɟɲɟʃɟ ɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ Ɍɢɦɚ ɢ
ɪɟɲɟʃɟ ɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ
ɱɥɚɧɨɜɚ Ɍɢɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢ
ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɱɥɚɧɨɜɚ
Ɍɢɦɚ, ɛɪɨʁ ɪɚɞɧɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧ
Ɍɢɦ,ɨɞɪɟɻɟɧɢ ʃɟɝɨɜɢ
ɡɚɞɚɰɢ ɢ ɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɱɥɚɧɨɜɢ Ɍɢɦɚ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɢ ɭɫɜɨʁɢɬɢ ɨɩɲɬɭ ɝɪɚɞɫɤɭ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ „ɞɢɡɚʁɧ ɡɚ ɫɜɟ“

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.1.1.

ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɛɚɪɢʁɟɪɚ, ɩɭɬɟɦ ɫɢɫɬɟɦɫɤɨɝ, ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɢ ɦɭɥɬɢɫɟɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ

ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴ 1.1.

ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ „Ⱦɢɡɚʁɧ ɡɚ ɫɜɟ“, ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ, ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɩɪɟɜɨɡɭ, ɭ
ʁɚɜɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ

ɋɌɊȺɌȿɒɄɂ ɐɂȴ 1

926. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɇɚɩɪɚɜɢɬɢ ɝɨɞɢɲʃɢ
ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɫɚ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɛɭɤɚ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɢɯ

1.1.2.2.

ɉɪɢɩɪɟɦɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɭɤɟ
ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

1.1.2.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013

2013

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɋɬɪɭɱɧɨɫɬ ɢ
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɫɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɭɤɟ,
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɫɬ
ɩɢɫɚɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɞɟɥɢɬɢ
ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɨɛɭɤɟ,
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɨɛɭɤɚ

Ʉɚɥɟɧɞɚɪ,

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɨɛɭɤɟ, ɲɬɚɦɩɚɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ,
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ,
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ
ɢ ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ȼɪɨʁ Ƚɍ, ȳɉ ɢ ȳɄɉ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ
ɍɫɚɝɥɚɲɟɧɢ ɬɟɪɦɢɧɢ,
ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɭɤɟ,
Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɨɛɭɤɟ ɭ
Ȼɪɨʁ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
Ƚɍ, ȳɉ ɢ ȳɄɉ ɢ
ɨɛɭɤɚ ɭ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɚɞɫɤɢɦ
ȳɄɉ, ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ,
ɫɥɭɠɛɚɦɚ
ɩɪɢɦɟʃɢɜɨɫɬ
ɫɬɟɱɟɧɨɝ ɡɧɚʃɚ

ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧ
ɲɬɚɦɩɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɭɱɟɫɧɢɤɟ

Ⱦɨɧɟɬ ʁɟ ɫɬɪɭɱɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɭɤɟ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɉɫɦɢɫɥɢɬɢ ɢ ɭɜɟɫɬɢ ɨɛɚɜɟɡɧɭ ɨɛɭɤɭ ɨ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɨ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɨɞɥɭɰɢ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɭ ɫɜɢɦ Ƚɍ, ȳɉ, ȳɄɉ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦɚ, ɢ ɡɚ ɫɜɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ, ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɭ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.1.2.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 927.

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɫɧɢɦɚʃɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

1.1.3.3.

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɫɧɢɦɚʃɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ

1.1.3.2.

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɨɮɬɜɟɪ ɡɚ
ɜɨɻɟʃɟ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɍɪɚɞɢɬɢ „ɱɟɤ ɥɢɫɬɟ“ ɡɚ
ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

1.1.3.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2014.

2013 – 2014.

2013 - 2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ
ɭɥɢɰɚ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ

Ȼɪɨʁ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɚɠɭɪɢɪɚɧɢɯ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɩɨɫɬɨʁɢ
ʁɚɫɚɧ ɭɜɢɞ ɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɢ ɫɬɟɩɟɧ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɚɠɭɪɢɪɚɧɢɯ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɩɨɫɬɨʁɢ
ʁɚɫɚɧ ɭɜɢɞ ɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɢ ɫɬɟɩɟɧ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɬɚʃɭ ɢɡ
ɫɨɮɬɜɟɪɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɬɚʃɭ ɢɡ
ɫɨɮɬɜɟɪɚ

ɋɨɮɬɜɟɪɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɡɚ ɭɧɨɲɟʃɟ ɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ
ɢ ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ɉɰɟɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɨ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɢ
ɩɪɢɦɟʃɢɜɨɫɬɢ „ɱɟɤ
ɥɢɫɬɚ“ ɢ ɫɨɮɬɜɟɪɚ ɭ
ɩɪɚɤɫɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɫɦɢɲʂɟɧ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ
ɫɨɮɬɜɟɪ ɡɚ ɦɚɩɢɪɚʃɟ
ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ
ɫɬɟɩɟɧɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɭɡ ɨɛɭɤɭ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɢɡɪɚɞɭ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.1.3.

928. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɍɪɚɞɢɬɢ ɚɧɚɥɢɡɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɭ ʁɚɜɧɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ

1.1.4.2.

ɍɪɚɞɢɬɢ ɚɧɚɥɢɡɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ

1.1.4.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2015.

2013 – 2015.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɚɠɭɪɢɪɚɧɢɯ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɫɨɮɬɜɟɪɭ

Ȼɪɨʁ ɚɠɭɪɢɪɚɧɢɯ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɫɨɮɬɜɟɪɭ

ɍɪɚɻɟɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ

ɍɪɚɻɟɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ʁɚɜɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɚɧɚɥɢɡɢ
ɫɬɚʃɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɚɧɚɥɢɡɢ
ɫɬɚʃɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ,

Ɍɢɦ,

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɬɚʃɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɢɡ ɢɡɪɚɻɟɧɨɝ ɤɚɬɚɫɬɪɚ, ɪɚɞɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝ ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɫɜɢɯ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɛɚɪɢʁɟɪɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.1.4.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 929.

ȼɪɲɢɬɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɚ
ɪɚɞɨɜɚ

1.2.1.2.

ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɭ
ɩɪɢɦɟɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

1.2.1.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2018.

2013 – 2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ
ɫɬɚɥɧɚ ɢ ɪɟɞɨɜɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɢɡɪɚɞɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ,
ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɞɨɡɜɨɥɚ ɢ
ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ

ɉɨɫɬɨʁɢ ʁɚɫɧɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ȳɉ, ȳɄɉ ɢ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ

ɉɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ,
ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ,
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ, ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɚɧ
ɛɪɨʁ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ, ɤɨʁɢ
ɫɭ ɩɨɤɪɟɧɭɬɢ ɬɨɤɨɦ
ʁɟɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɩɪɢɦɟʃɢɜɨɫɬ ɭ
ɩɪɚɤɫɢ

ȼɪɫɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɫɦɢɫɥɢɬɢ ɢ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ, ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.2.1.

ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɨ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɪɚɞɢ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɛɚɪɢʁɟɪɚ

ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴ 1.2.

930. страна – Број 35
9. јул 2013.

2014 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɋɟɞɨɜɧɚ ɩɪɨɜɟɪɚ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɭ
ɫɜɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢ
ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɤɨʁɟ
ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ƚɪɚɞ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɟɧɢɯ
ɩɪɨɜɟɪɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɬɨɤɨɦ ʁɟɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɪɚɞɭ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ, ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ,
ȳɉ, ȳɄɉ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
ɩɨɥɢɰɢʁɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
(1.1.1.2.) ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɭ ɫɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɱɢʁɢ
ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ,
ɞɚ ɭɜɟɞɭ ɨɛɚɜɟɡɭ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɭ
ɫɜɢɦ ɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚ, ɧɚɛɚɜɤɚɦɚ
ɢ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ

1.2.3.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ȳɚɫɧɨ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ
ɨɛɚɜɟɡɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ
ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ
ɢɫɩɨɲɬɭʁɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɞɥɭɤɟ ɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ
Ƚɍ, ȳɉ, ȳɄɉ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɱɢʁɢ ʁɟ
ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ,
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨʁɟ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ/ɩɨɲɬɭʁɭ
ɭɜɟɞɟɧɭ ɨɛɚɜɟɡɭ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɍɜɟɫɬɢ ɩɨʁɚɦ „ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ“ ɤɚɨ ɨɛɚɜɟɡɚɧ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɫɜɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɬɟɧɞɟɪɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ, ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢɥɢ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ, ɢɡɝɪɚɞʃɢ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ/ɢɥɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɝɪɚɞɚ, ɭɩɪɚɜɚ, ȳɉ ɢ ȳɄɉ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.2.3.

ɍ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ
Ƚɍ, ȳɉ, ȳɄɉ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɦ
ɩɨɥɢɰɢʁɨɦ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɜɪɲɢɬɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ

1.2.2.2.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ȼɪɲɢɬɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɪɢɦɟɧɟ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɥɢɡɭ ɭɪɚɻɟɧɨɝ ɢ ɩɪɚɬɢɬɢ ɧɚɩɪɟɞɚɤ/ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ, ɧɚ ɫɜɢɦ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.2.2.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 931.

Ɋɚɡɜɨʁ ɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ

1.2.4.3.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɚɥɚɬɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɫɚ
ɫɬɪɭɱɧɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦ ɢ
ʃɢɯɨɜɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ

1.2.4.2.

Ɋɚɞ ɧɚ ɥɢɱɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ,
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɭ ɢ ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɢ
ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ, ɭɱɟɲʄɟɦ
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɦɚ
ɢ ɫɤɭɩɨɜɢɦɚ

1.2.4.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2018.

2013 – 2018.

2013 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ɋɚɡɦɟʃɭʁɭ ɫɟ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɝ
ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɢ
ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢɡ ɡɟɦʂɟ ɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ

ɑɥɚɧɨɜɢ Ɍɢɦɚ ɢɦɚʁɭ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɨɩɪɟɦɭ
ɤɨʁɭ ɤɨɪɢɫɬɟ

ɉɨɫɬɨʁɢ ɩɪɢɫɬɭɩ
ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɧɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɚ

ɑɥɚɧɨɜɢ ɬɢɦɚ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɢ
ɜɥɚɞɚʁɭ ɧɨɜɢɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɡɧɚʃɢɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɇɢɲʂɟʃɚ ɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɱɥɚɧɨɜɚ
ɬɢɦɚ ɨ ɨɩɪɟɦɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ
ɢ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ
ɉɨɤɪɟɧɭɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɢɥɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɚɥɚɬɚ ɢ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɨɫɬ ɭ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦ ɪɚɞɭ
Ȼɪɨʁ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɚɬɚ
ɭ ɡɟɦʂɢ ɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ, ɛɪɨʁ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ,
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ/ɢɥɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ

Ɍɢɦ, ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ,
ȳɉ, ȳɄɉ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɱɥɚɧɨɜɚ
ɬɢɦɚ ɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɱɥɚɧɨɜɚ
ɬɢɦɚ ɫɚ ɫɤɭɩɨɜɚ ɧɚ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɱɥɚɧɨɜɚ
ɬɢɦɚ ɨ ɪɚɞɭ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ/ɛɪɨʁ ɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɟ
ɫɬɪɭɱɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ

Ȼɪɨʁ ɭɱɟɲʄɚ ɧɚ
ɫɤɭɩɨɜɢɦɚ,
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ

Ȼɪɨʁ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ
ɫɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ɩɪɨɲɥɢ,
ɫɬɪɭɱɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɤɨʁɭ ɫɭ ɞɨɛɢɥɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɪɟɫɭɪɫɟ ɡɚ Ɍɢɦ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɝɪɚɞɚ (ɡɧɚʃɚ, ɜɟɲɬɢɧɟ, ɚɥɚɬɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ) ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.2.4.

932. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɨɩɨɦɢʃɚɬɢ ɢ
ɭɩɭɬɢɬɢ ɩɪɢʁɚɜɟ ɡɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ
ɫɟ ɧɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ ɩɪɨɩɢɫɚ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

1.2.5.2.

ɉɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɫɜɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɟ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ, ɨ
ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚɦɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

1.2.5.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 - 2018.

2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɭɪɭɱɟɧɢɯ
ɨɩɨɦɟɧɚ/ɩɪɢʁɚɜɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ ɢɥɢ
ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ

ɍɤʂɭɱɟɧɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ
ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ
ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɜɚɠɧɨɫɬ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɚɥɢ
ɢ ʁɚɫɧɭ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɨɫɬ
Ƚɪɚɞɚ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨ
ɨɤɪɭɠɟʃɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɪɚɞɭ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ Ƚɍ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɪɚɞɭ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ, ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ȼɪɨʁ ɫɚɨɩɲɬɟʃɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɉɨʁɟɞɢɧɰɢ ɢ ɩɪɚɜɧɚ
ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɪɚɞɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ,
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ,
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɢ/ɢɥɢ ɨɤɪɭɠɟʃɚ,
ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɞɨɡɜɨɥɚ
ɢɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ,
ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɫɭ ɫɚ
ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚɦɚ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɍɬɜɪɞɢɬɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚ ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ ɨɧɢɯ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɢɥɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.2.5.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 933.

ɇɚɩɪɚɜɢɬɢ ɝɨɞɢɲʃɢ
ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɫɚ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɛɭɤɚ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɢɯ

1.2.6.2.

ɉɪɢɩɪɟɦɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɭɤɟ
ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

1.2.6.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013

2013

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɨɛɭɤɟ

ɍɫɚɝɥɚɲɟɧɢ ɬɟɪɦɢɧɢ,

ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧ
ɲɬɚɦɩɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɭɱɟɫɧɢɤɟ

Ⱦɨɧɟɬ ʁɟ ɫɬɪɭɱɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɭɤɟ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɨɛɭɤɚ

Ʉɚɥɟɧɞɚɪ,

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɨɛɭɤɟ, ɲɬɚɦɩɚɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ,
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ȼɪɨʁ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɨɛɭɤɚ, ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ,
ɩɪɢɦɟʃɢɜɨɫɬ
ɫɬɟɱɟɧɨɝ ɡɧɚʃɚ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɭɤɟ,

ɋɬɪɭɱɧɨɫɬ ɢ
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɫɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɭɤɟ,
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɫɬ
ɩɢɫɚɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɞɟɥɢɬɢ
ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɨɛɭɤɟ,
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɋɚɡɜɢɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɭɤɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ, ɧɚ ɬɟɦɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɨ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭ „ɞɢɡɚʁɧ ɡɚ ɫɜɟ“

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.2.6.
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ɉɨɜɟɡɚɬɢ ɮɨɪɭɦ ɫɚ
„ɋɢɫɬɟɦ 48“ ɡɚ ɩɪɢʁɚɜɭ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ

ɇɚɩɪɚɜɢɬɢ „ɮɨɪɭɦ“ ɧɚ
ɫɚʁɬɭ Ɍɢɦɚ ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɟɝ ʁɟ
ɦɨɝɭʄɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚʃɟ
ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɬɢ ɧɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ
(ɧɟ)ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɭ
Ƚɪɚɞɭ

1.3.1.2.

Ɉɫɦɢɫɥɢɬɢ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɚɠɭɪɢɪɚɬɢ ɫɚʁɬ Ɍɢɦɚ, ɫɚ
ɫɜɢɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ʃɟɝɨɜɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

1.3.1.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2013 - 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ɋɚɡɦɟɧɚ (ɬɪɚɧɫɮɟɪ)
ɡɧɚʃɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɫɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ/ɤɚɦɚ

ɇɚɞɥɟɠɧɢ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ
ɞɟɲɚɜɚʃɢɦɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ



Ȼɪɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ
ɫɢɫɬɟɦ/ɮɨɪɭɦ, ɛɪɨʁ
ɩɨɫɟɬɚ, ɛɪɨʁ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ (ɜɟɫɬɢ,
ɬɟɤɫɬɨɜɚ, ɩɪɢɦɟɪɚ ɢ
ɫɥ.) ɧɚ ɫɚʁɬɭ,
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ
ɩɨɫɟʄɟɧɨɫɬɢ ɫɚʁɬɚ,
ɛɪɨʁ ɩɪɟɭɡɟɬɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɨɛɪɚɞɚ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɫɚ ɫɚʁɬɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɨɛɪɚɞɚ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɫɚ ɫɚʁɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ,
ȳɄɉ ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ,
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

Ɏɨɪɦɢɪɚɬɢ ɢ ɪɟɞɨɜɧɨ ɚɠɭɪɢɪɚɬɢ ɫɚʁɬ ɫɚ ɫɜɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ, ɡɧɚʃɢɦɚ, ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɨɦ ɢ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɢɡ ɩɪɚɤɫɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.3.1.

ɉɨɜɟʄɚɬɢ ɧɢɜɨ ɫɜɟɫɬɢ ɢ ɡɧɚʃɚ ɲɢɪɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɦ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴ 1.3.

9. јул 2013.
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ɋɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɨɛɭɤɟ ɨ ɨɫɧɨɜɚɦɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ, ɭɫɜɨʁɟɧɨʁ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ ɢ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɭ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
(ɆɁ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ (ɈɐȾ)

1.3.2.2.

ɋɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɟɞɢʁɫɤɭ
ɤɚɦɩɚʃɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɨɦ ɢ ɡɧɚɱɚʁɟɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɭ ɰɢʂɭ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɲɢɪɟ
ʁɚɜɧɨɫɬɢ

1.3.2.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2015.

2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ
(ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ) ɫɚ
ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɨɛɭɤɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨʁ ɤɚɦɩɚʃɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ

ɢ ɞɪɭɝɢ ɥɨɤɚɥɧɢ
ɦɟɞɢʁɢ

ȳɉ Ƚɪɚɞɫɤɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ „Ⱥɩɨɥɨ“

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɨɛɭɤɚ,
ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɧɚ
ɨɛɭɤɚɦɚ, ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɨɛɭɤɚ

Ȼɪɨʁ ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɧɚɫɬɭɩɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɤɚɦɩɚʃɨɦ, ɛɪɨʁ
ɧɨɜɢɫɧɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɯ ɤɚɦɩɚʃɢ

Ƚɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɡɧɚɱɚʁɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ,
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ
ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɦɟɪɚɦɚ
ɆɁ ɢ ɈɐȾ ɭɤʂɭɱɟɧɟ
ɫɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫ,
ɟɞɭɤɨɜɚɧɟ ɫɭ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɟ ɫɭ ɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ
ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɋɚɡɜɢɬɢ ɢ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɲɢɪɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ, ɩɭɬɟɦ ɤɚɦɩɚʃɚ, ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɨɛɭɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ʁɚɜɧɢɯ
ɫɤɭɩɨɜɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.3.2.
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ɇɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ
ɨɞɪɠɚɬɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɡɚ
ɦɟɞɢʁɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɲɢɪɭ ʁɚɜɧɨɫɬ
ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ,
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ, ɩɭɬɟɦ ɬɜ
ɧɚɫɬɭɩɚ, ɧɨɜɢɧɫɤɢɦ
ɱɥɚɧɰɢɦɚ ɢɥɢ
ɫɚɨɩɲɬɟʃɢɦɚ ɡɚ ʁɚɜɧɨɫɬ

1.3.3.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɒɢɪɚ ʁɚɜɧɨɫɬ
(ɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ) ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ
ɨɡɧɚɱɚʁɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ,
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ
ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɦɟɪɚɦɚ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ȳɉ Ƚɪɚɞɫɤɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ „Ⱥɩɨɥɨ“

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



ɉɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ/ɤɢ ɢ/ɢɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ/ɰɚ
ɈɐȾ ɤɨʁɟ ɫɟ ɡɚɥɚɠɭ
ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ

Ȼɪɨʁ ɩɨɫɟɬɚ ɫɚʁɬɭ

Ȼɪɨʁ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ
ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ ɧɚɫɬɭɩɚ
(ɬɢɬɥɨɜɚɧɟ ɬɜ
ɟɦɢɫɢʁɟ, ɪɚɞɢɨ), ɛɪɨʁ
ɧɨɜɢɧɫɤɢɯ ɱɥɚɧɚɤɚ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɯ ɨɜɨʁ ɬɟɦɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɚ, ʃɟɧɟ ɰɢʂɟɜɟ, ɡɚɞɚɬɤɟ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ, ɚɥɢ ɢ ɩɪɢɦɟɪɟ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɤɫɟ ɩɭɬɟɦ ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɤɚɦɩɚʃɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɯ ɫɤɭɩɨɜɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.3.3.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 937.

ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɦɟɞɢʁɟ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ ɧɚɫɬɭɩɚ,
ɨɛɭɤɚ, ɢɥɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɤɚɦɩɚʃɟ, ɭɤʂɭɱɢɬɢ
ɢɫɬɚɤɧɭɬɟ ʁɚɜɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟ ʄɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ ɡɧɚɱɚʁ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ

1.3.4.2.

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ
ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɦ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ –
ɩɨɡɧɚɬɢɦ ʁɚɜɧɢɦ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɚ
ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɡɧɚɱɚʁɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ

1.3.4.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɫɬɭɩɚ ɭ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟ
ɢɫɬɚɤɧɭɬɟ ʁɚɜɧɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬ
ɬɟɦɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɭ ɦɟɞɢʁɢɦɚ

ȼɟʄɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ
ɲɢɪɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɭ ɢ ɭɨɩɲɬɟ
ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ.
ȼɟʄɢ ɮɨɤɭɫ ɫɬɪɭɱɧɟ
ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɪɚɞɭ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɪɚɞɭ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ ɡɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ɍɢɦ

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɢ
ɱɥɚɧɨɜɢ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɜɟʄɚ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ȼɪɨʁ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ
ʁɟ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɚ
ɫɚɪɚɞʃɚ ɢ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɫɩɪɟɦɧɟ ɞɚ ɫɟ ɭɤʂɭɱɟ
ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɝ
ɨɤɪɭɠɟʃɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ
ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ʁɚɜɧɢɦ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ʄɟ
ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɲɢɪɟʃɭ
ɢɞɟʁɟ ɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ⱥɧɝɚɠɨɜɚɬɢ ɢɫɬɚɤɧɭɬɟ ʁɚɜɧɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.3.4.

938. страна – Број 35
9. јул 2013.

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɨɛɭɤɟ ɡɚ
ɭɱɟɧɢɤɟ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɭɫɦɟɪɟʃɚ

1.3.5.3.

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɭɤɟ
ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ (ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɟ) ɭ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ,
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ
ɲɤɨɥɚɦɚ

1.3.5.2.

ɇɚɩɪɚɜɢɬɢ ɝɨɞɢɲʃɢ
ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɫɚ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɛɭɤɚ ɭ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ,
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ
ɲɤɨɥɚɦɚ

1.3.5.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2015.

2013 – 2015.

2013 – 2015.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɨɛɭɤɚ

Ȼɪɨʁ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ,
ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɨɛɭɤɚ
(ɭɱɟɧɢɤɚ), ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɩɪɢɦɟʃɢɜɨɫɬ ɡɧɚʃɚ

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɨɛɭɤɟ

ɋɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ ɫɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɭɫɦɟɪɟʃɟɦ ɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ

Ɍɢɦ,

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ
ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ ɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɨɛɭɤɚ

Ȼɪɨʁ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɛɪɨʁ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɨɛɭɤɚ
(ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ),
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɩɪɢɦɟʃɢɜɨɫɬ ɡɧɚʃɚ

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɨɛɭɤɟ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɭ ɜɢɞɭ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɨ
ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɢɦ
ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɛɭɤɚ ɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ

Ȼɪɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ

ɍɫɚɝɥɚɲɟɧɢ ɬɟɪɦɢɧɢ
ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɛɭɤɚ
ɫɚ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ,
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ
ɲɤɨɥɚɦɚ ɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.3.5.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 939.

ɇɚɩɪɚɜɢɬɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɫɚ
ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɨɛɭɤɚ ɫɚ ɈɐȾ ɤɨʁɟ
ɨɤɭɩʂɚʁɭ ɢɥɢ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɢɯ

1.3.6.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2015.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɨɛɭɤɟ –
ɜɟʄɚ ɭɩɭʄɟɧɨɫɬ
ɱɥɚɧɨɜɚ ɭ ɩɥɚɧɨɜɟ,
ɜɟʄɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ
ɢ ɡɧɚʃɟ

ɍɫɚɝɥɚɲɟɧɢ ɬɟɪɦɢɧɢ
ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɛɭɤɚ
ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɤɨʁɟ
ɨɤɭɩʂɚʁɭ ɢɥɢ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɨɛɭɤɚ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɭ ɜɢɞɭ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɨ
ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɢɦ
ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɛɭɤɚ ɫɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ȼɪɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɛɪɨʁ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɨɛɭɤɚ,
ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɧɚ ɨɛɭɰɢ,
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɩɪɢɦɟʃɢɜɨɫɬ ɡɧɚʃɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɜɟʄɭ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ/ɰɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ, ɨɛɭɤɚɦɚ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɁȺȾȺɌȺɄ 1.3.6.

940. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ

2.1.1.2.

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɚɦ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɢ ɧɚɞɥɟɠɨɫɬɢɦɚ

ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɞɪɠɢɜ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ
ɢɡɦɟɻɭ Ƚɍ, ȳɉ, ȳɄɉ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɢ
ɡɚɞɭɠɟɧɢɯ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ

2.1.1.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2014.

2013.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ, ɛɪɨʁ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ/ɰɚ,
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɪɚɡɦɟʃɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ȼɪɨʁ ɩɨɬɩɢɫɧɢɤɚ
ɩɨɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ

ɂɡɦɟɻɭ Ƚɍ, ȳɉ, ȳɄɉ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɠɛɢ
ʁɚɫɧɨ ɫɭ ɩɨɞɟʂɟɧɟ
ɭɥɨɝɟ, ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ,
ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɫɟ
ɪɚɡɦɟʃɭʁɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɫɟ
ɪɟɲɚɜɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɉɨɫɬɨʁɢ ʁɚɫɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ
ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɫɜɢɯ
ɚɤɬɟɪɚ

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɫɚ
ɭɪɚɻɟɧɢɦ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɚ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɉɫɦɢɫɥɢɬɢ ɢ ɪɟɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɟ ɤɚɧɚɥɟ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ȳɉ, ȳɄɉ, Ƚɍ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɫɥɭɠɛɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ

ɁȺȾȺɌȺɄ 2.1.1.

ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ, ɦɭɥɬɢɫɟɤɬɨɪɫɤɢ ɢ ɦɭɥɬɢɞɫɢɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɪɚɞ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ

ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴ 2.1.

ɉɥɚɧɫɤɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɩɨɜɟʄɚɜɚɬɢ ɧɢɜɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ

ɋɌɊȺɌȿɒɄɂ ɐɂȴ 2

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 941.

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɭ
ɰɢʂɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ Ƚɍ, ȳɉ, ȳɄɉ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

2.1.2.2.

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɥɚɧ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ

2.1.2.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2018.

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
(2013 -2018.)
ɞɨ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ
ɬɟɤɭʄɟ ɝɨɞɢɧɟ
ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɭ
ɝɨɞɢɧɭ

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɧɚ
ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɟ ɨ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

ɉɨɫɬɨʁɢ ɩɥɚɧ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ ɤɨʁɢ
ɨɥɚɤɲɚɜɚ ɩɪɚʄɟʃɟ
ɮɚɡɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ Ƚɍ,
ȳɉ, ȳɄɉ ɢ ɈɐȾ ɫɭ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɢɡɪɚɞɢ
ɩɥɚɧɚ ɢ ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɫɭ
ɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɚ
ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɚɞɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ

Ɍɢɦ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ɉɞɪɠɚɧɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ
ɫɚɫɬɚɧɰɢ, ɚ ɧɚʁɦɚʃɟ
ɬɪɢ ɩɭɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ,
ɛɪɨʁ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ
ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ,
ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ȼɪɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɢɡɪɚɞɭ
ɩɥɚɧɚ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ
ɢ ɢɡɜɨɞʂɢɜɨɫɬ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɡɚ
ɫɚɪɚɞʃɭ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɋɚɡɜɢɬɢ ɩɥɚɧ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ, ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ, ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ȳɉ, ȳɄɉ, Ƚɍ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɢ

ɁȺȾȺɌȺɄ 2.1.2.

942. страна – Број 35
9. јул 2013.

ȼɪɲɢ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɭɪɚɻɟɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ,
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɥɚɧɫɤɟ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɚɫɩɟɤɬɚ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

2.1.3.2.

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɨɦ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɪɚɞɚ ɧɚɞɥɟɠɧɟ
Ƚɍ, ȳɉ ɢ ȳɄɉ ɩɪɢɫɬɭɩɚʁɭ
ɢɡɪɚɞɢ ɢɥɢ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ
ɢɡɪɚɞɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɩɥɚɧɫɤɟ, ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɢɡ
ɫɜɨɝ ɞɟɥɨɤɪɭɝɚ ɪɚɞɚ

2.1.3.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2018.

2013 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɛɪɨʁ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɚ,
ɛɪɨʁ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɢɫɩɭɧɢɥɢ ɬɪɚɠɟɧɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɍɜɟɞɟɧ ʁɟ ɧɨɜɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ.
ɋɩɪɟɱɟɧɚ ʁɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ
ɞɨɛɢʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɞɨɡɜɨɥɟ, ɚ ɞɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɞ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ
ɢɫɩɭʃɟɧ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɪɚɞɭ ɭ
ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ

Ɍɟɯɧɢɱɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ,
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɪɚɞɭ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ

Ɍɢɦ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɩɨɤɪɟɧɭɬɢɯ
ɢɡɪɚɞɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɛɪɨʁ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɩɨɤɪɟɧɭɬɢ, ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɪɟɲɟʃɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɉɨɫɬɨʁɢ ɢɥɢ ɫɟ
ɩɪɢɩɪɟɦɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɛɚɪɢʁɟɪɚ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɩɥɚɧɫɤɭ, ɩɪɨʁɟɤɬɧɭ, ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɢ ɞɪɭɝɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɛɚɪɢʁɟɪɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢ ɭ ʁɚɜɧɨɦ
ɩɪɟɜɨɡɭ

ɁȺȾȺɌȺɄ 2.1.3.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 943.

ɉɪɨɜɟɪɚ/ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ ɢ
ɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ

2.2.1.2.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɚʃɚ
ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɢ ɢɡɜɟɫɬɢ
ɪɚɞɨɜɟ

2.2.1.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2014 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ
ɜɪɲɢ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɜɢɯ ɧɨɜɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɲɢɪɢ ɫɟ ɦɪɟɠɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɟ ɫɜɢɦɚ

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɫɬɚʃɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ʁɟ
ɩɥɚɧ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɩɨ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɥɚɧɚ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ

Ȼɪɨʁ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɩɥɚɧɨɦ

Ȼɪɨʁ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ, ɛɪɨʁ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɪɟɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ

ɁȺȾȺɌȺɄ 2.2.1.

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ, ɤɪɨɡ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢ ɧɨɜɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɥɭɤɨɦ

ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴ 2.2.

944. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɨ
ɬɨɦɟ ɝɞɟ ɫɟ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɧɚɥɚɡɟ
ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɤɨʁɚ ɫɭ
ɨɛɟɥɟɠɟɧɚ ɤɚɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ

2.2.2.2.

ɂɡɜɟɫɬɢ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ ɢ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɨɜɟɪɭ/
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ
ɢ ɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝ
ɦɟɫɬɚ

2.2.2.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2014.-2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɫɬɟɩɟɧ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ ɦɟɫɬɢɦɚ
ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ
ɦɟɫɬɚ

ȼɪɲɢ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɧɨɜɢɯ
ɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɚ

ɒɢɪɢ ɫɟ ɦɪɟɠɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ
ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɫɟʄɟɧɨɫɬ ɫɚʁɬɨɜɚ
ɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨʁɦɚ
ɫɟ ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɢ ɬɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝ
ɦɟɫɬɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɨ ɬɨɦɟ ɝɞɟ
ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ
ɦɟɫɬɚ

Ȼɪɨʁ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ
ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ, Ȼɪɨʁ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɯ/
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ʃɢɯɨɜ ɛɪɨʁ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 2.2.2.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 945.

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ
ɬɨɦɟ ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɬɚɤɬɢɥɧɟ
ɫɬɚɡɟ, ɢɡɪɚɞɨɦ ɦɚɩɚ

2.2.3.2.

ɂɡɜɟɫɬɢ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɬɚɤɬɢɥɧɢɦ
ɫɬɚɡɚɦɚ - ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢɥɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɧɨɜɢɯ ɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɨɜɟɪɭ/
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɭɪɚɻɟɧɨɝ

2.2.3.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2014 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɉɨɜɟʄɚɧɚ ʁɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ ɬɨɦɟ ɝɞɟ
ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɬɚɤɬɢɥɧɟ
ɫɬɚɡɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ
ɲɢɪɢ ɦɪɟɠɚ
ɬɚɤɬɢɥɧɢɯ ɫɬɚɡɚ,
ȼɪɲɢ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɬɚɤɬɢɥɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ
ɉɨɫɟʄɟɧɨɫɬ ɫɚʁɬɚ
(ɦɚɩɚ) ɢɥɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ ɦɚɩɚɦɚ
ɧɚ ɤɨʁɦɚ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɞɨɛɢɬɢ ɬɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɬɚɤɬɢɥɧɢɯ ɫɬɚɡɚ
Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɨ ɭɥɢɰɚɦɚ
ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ
ɬɚɤɬɢɥɧɟ ɫɬɚɡɟ

Ɍɢɦ, ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ,
ȳɉ, ȳɄɉ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɧɨɜɢɯ
ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ ɫɚ
ɬɚɤɬɢɥɧɢɦ ɬɪɚɤɚɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ ɢ
ɛɪɨʁ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ
ɧɨɜɢɯ ɩɟɲɚɱɤɢɯ
ɫɬɚɡɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɂɡɜɪɲɬɢɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɬɚɤɬɢɥɧɢɯ ɫɬɚɡɚ (ɬɪɚɤɚ) ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɥɟɩɟ, ɩɨ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɡɨɧɚɦɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 2.2.3.

946. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ
ɬɨɦɟ ɭ ɤɨʁɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ
ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ

2.2.4.2.

ɂɡɜɟɫɬɢ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɢɦɚ
ɢ ɢɡɜɪɲɬɢɬɢ ɩɪɨɜɟɪɭ/
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɭɪɚɻɟɧɨɝ

2.2.4.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2014 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɫɬɟɩɟɧ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɦ
ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɢɦɚ

ȼɪɲɢ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ,

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɛɪɨʁ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ
ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɫɟʄɟɧɨɫɬ ɫɚʁɬɨɜɚ
(ɦɚɩɚ) ɢɥɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ ɦɚɩɚɦɚ
ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɞɨɛɢɬɢ ɬɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ, ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ,
ȳɉ, ȳɄɉ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɬɨɦɟ
ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ
ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ

Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɟɧɢɯ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ

Ȼɪɨʁ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ
ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɩɥɚɧɨɦ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ ɧɚʁɦɚʃɟ 50% (150) ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɢ 10% (50) ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɭ ɰɢʂɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚ, ɚ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɚɧɚɥɢɡɨɦ: ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ, ɢ ɚɭɞɢɨ - ɬɚɤɬɢɥɧɨ - ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɩɭɬɧɢɤɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 2.2.4.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 947.

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ
ɬɨɦɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦ ɥɢɧɢʁɚɦɚ ɢ ɭ
ɤɨʁɟ ɜɪɟɦɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ ɧɢɫɤɨɩɨɞɧɚ
ɜɨɡɢɥɚ

2.2.5.2.

ɂɡɜɟɫɬɢ ɪɚɞɨɜɟ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ) ɜɨɡɢɥɚ ɢ
ɢɡɜɪɲɬɢɬɢ ɩɪɨɜɟɪɭ/
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

2.2.5.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2014 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɫɬɟɩɟɧ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ
ɥɢɧɢʁɚɦɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ ɜɨɡɢɥɚ

ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɜɨɡɢɥɚ
ɉɨɫɟʄɟɧɨɫɬ ɫɚʁɬɨɜɚ
(ɦɚɩɚ) ɢɥɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ ɦɚɩɚɦɚ
ɧɚ ɤɨʁɦɚ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɞɨɛɢɬɢ ɬɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ, ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ,
ȳɉ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɨ
ɥɢɧɢʁɚɦɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɩɪɟɜɨɡɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ ɜɨɡɢɥɚ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɜɨɡɢɥɚ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɛɪɨʁ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ, Ȼɪɨʁ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ
ɉɪɨɜɟɪɚɜɚ ɫɟ
ɜɨɡɢɥɚ,
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɧɢɫɤɨɩɨɞɧɢɯ ɚɭɬɨɛɭɫɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ, ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɞɨɞɚɬɧɟ ɨɩɪɟɦɟ ɤɨʁɚ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ: ɚɭɞɢɨ
- ɬɚɤɬɢɥɧɨ - ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɩɭɬɧɢɤɚ ɭ ɜɨɡɢɥɢɦɚ ɢ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɨɦ ɨɩɪɟɦɨɦ (ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɨɦ ɪɚɦɩɨɦ) ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɚɧ ɢ ɥɚɤ ɭɥɚɡɚɤ ɢ ɢɡɥɚɡɚɤ

ɁȺȾȺɌȺɄ 2.2.5.

948. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ
ɬɨɦɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɡɜɭɱɧɢ ɫɟɦɚɮɨɪɢ

2.2.6.2.

ɂɡɜɟɫɬɢ ɪɚɞɨɜɟ –
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɫɜɟɬɥɨɫɧɟ ɫɢɝɧɚɥɢɫɚɧɟ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɢ ɢɡɜɪɲɬɢɬɢ
ɜɚɥɢɞɚɰɢʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

2.2.6.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2014 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɫɬɟɩɟɧ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɡɜɭɱɧɢɦ ɫɟɦɚɮɨɪɢɦɚ

ȼɪɲɢ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɨ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɫɟɦɚɮɨɪɚ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɛɪɨʁ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ ɫɚ
ɡɜɭɱɧɢɦ ɫɢɝɧɚɥɢɦɚ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɍɢɦ, ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ,
ȳɉ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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ɉɨɫɟʄɟɧɨɫɬ ɫɚʁɬɨɜɚ
(ɦɚɩɚ) ɢɥɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ ɦɚɩɚɦɚ
ɧɚ ɤɨʁɦɚ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɞɨɛɢɬɢ ɬɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɫɟɦɚɮɨɪɚ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɨ ɡɜɭɱɧɢɦ
ɫɟɦɚɮɨɪɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɫɟɦɚɮɨɪɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ
ɫɟɦɮɨɪɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɜɟɬɥɨɫɧɨ ɫɢɝɧɚɥɢɫɚɧɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɡɜɭɱɧɢɯ ɫɟɦɚɮɨɪɚ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɥɟɩɟ, ɚ ɭɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɚɧɚɥɢɡɨɦ

ɁȺȾȺɌȺɄ 2.2.6.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 949.

ɉɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ
ɬɚɤɫɢ ɜɨɡɢɥɚ ɦɟɻɭ
ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ/ɤɚɦɚ ɤɚɨ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ʁɚɜɧɨɦ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɢ ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɩɪɟɜɨɡɭ

2.2.7.2.

ɂɧɢɰɢɪɚɬɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɨɞɥɭɤɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɬɚɤɫɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɦɨɬɢɜɢɲɭ ɞɚ
ɩɨɫɟɞɭʁɭ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ

2.2.7.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2015 – 2018.

2015.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɉɨɫɟʄɟɧɨɫɬ ɫɚʁɬɨɜɚ
ɬɚɤɫɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ,
ɧɨɜɢɧɫɤɢ ɱɥɚɧɰɢ ɢ
ɫɥɢɱɧɨ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɞɥɭɤɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

Ɍɚɤɫɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ,

ɇɚɞɥɟɠɧɚ Ƚɍ,

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɞɨɦɚʄɢ ɢ ɫɬɪɚɧɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɦ ɬɚɤɫɢ
ɩɪɟɜɨɡɭ

Ȼɪɨʁ ɬɚɤɫɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ

ɉɨɤɪɟɧɭɬɚ ʁɟ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɢ ɭɪɚɻɟɧ
ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɟɪɚ ɡɚ
ɞɚɜɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɨɥɚɤɲɢɰɚ ɬɚɤɫɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɛɪɨʁɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ ɬɚɤɫɢ
ɜɨɡɢɥɚ
Ƚɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɨɜɨɝ ɜɢɞɚ
ɩɪɟɜɨɡɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɞɟɨ ɜɨɡɧɨɝ ɩɚɪɤɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɬɚɤɫɢ ɫɥɭɠɛɢ ɨɩɪɟɦɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɁȺȾȺɌȺɄ 2.2.7.

950. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɭ

3.1.1.2.

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɚɦ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ

ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɞɪɠɢɜɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɠɛɢ
ɡɚɞɭɠɟɧɢɯ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ

3.1.1.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 – 2014.

2013.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ, ɛɪɨʁ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ/ɰɚ,
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɪɚɡɦɟʃɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ȼɪɨʁ ɩɨɬɩɢɫɧɢɤɚ
ɩɨɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ

ɂɡɦɟɻɭ Ƚɍ, ȳɉ, ȳɄɉ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɠɛɢ
ʁɚɫɧɨ ɫɭ ɩɨɞɟʂɟɧɟ
ɭɥɨɝɟ, ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ,
ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɫɟ
ɪɚɡɦɟʃɭʁɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɫɟ
ɪɟɲɚɜɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɉɨɫɬɨʁɢ ʁɚɫɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ
ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɫɜɢɯ
ɚɤɬɟɪɚ

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɫɚ
ɭɪɚɻɟɧɢɦ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɚ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɉɫɦɢɫɥɢɬɢ ɢ ɪɟɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɟ ɤɚɧɚɥɟ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ȳɉ, ȳɄɉ, Ƚɍ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɫɥɭɠɛɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ

ɁȺȾȺɌȺɄ 3.1.1.

ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ, ɦɭɥɬɢɫɟɤɬɨɪɫɤɢ ɢ ɦɭɥɬɢɞɫɢɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɪɚɞ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴ 3.1.

ɉɥɚɧɫɤɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɧɢɜɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ

ɋɌɊȺɌȿɒɄɂ ɐɂȴ 3

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 951.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɚʃɚ
ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɥɢɫɬɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ
ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ

3.1.2.2.

Ⱥɠɭɪɢɪɚɬɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɨ ʃɢɯɨɜɨʁ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

3.1.2.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2013 – 2015.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɟ
ɬɪɟɛɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ

ɉɨɫɬɨʁɢ ɥɢɫɬɚ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɩɨ ɤɨʁɨʁ
ʄɟ ɫɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɨ ɮɚɡɚɦɚ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɥɢɫɬɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ

ɉɨɞɚɰɢ ɢɡ ɤɚɬɚɫɬɪɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ,ȳɉ,ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ȼɪɨʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɚɠɭɪɢɪɚɧɢ ɭ
ɤɚɬɚɫɬɪɭ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɉɨɫɬɨʁɢ ɚɠɭɪɢɪɚɧɢ
ɤɚɬɚɫɬɚɪ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɝɪɭɩɚɦɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɫɟɥɟɤɰɢʁɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 3.1.2.

952. страна – Број 35
9. јул 2013.

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɭ ɰɢʂɭ ɚɧɚɥɢɡɟ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ
Ƚɍ, ȳɉ, ȳɄɉ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɥɭɠɛɢ ɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦ ɢ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

2014 – 2018.

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɞɨ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ
ɬɟɤɭʄɟ ɝɨɞɢɧɟ,
ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɭ
ɝɨɞɢɧɭ

ɇɚɩɪɚɜɢɬɢ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɥɚɧ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ Ƚɍ,
ȳɉ, ȳɄɉ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɠɛɢ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɨɛʁɟɤɬɟ

3.1.3.2.

2014 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

3.1.3.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ,

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɚ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ

ɉɨɫɬɨʁɢ ɩɥɚɧ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ ɤɨʁɢ
ɨɥɚɤɲɚɜɚ ɩɪɚʄɟʃɟ
ɮɚɡɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɛɚɪɢʁɟɪɚ ɭ
ʁɚɜɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ

Ɉɞɪɠɚɧɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ
ɫɚɫɬɚɧɰɢ, ɚ ɧɚʁɦɚʃɟ
ɬɪɢ ɩɭɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ,
ɛɪɨʁ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ
ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ,
ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɚɞɚ

Ȼɪɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɢɡɪɚɞɭ
ɩɥɚɧɚ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ
ɢ ɢɡɜɨɞʂɢɜɨɫɬ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɡɚ
ɫɚɪɚɞʃɭ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɧɚ
ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɟ ɫɭ ɨ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɋɚɡɜɢɬɢ ɩɥɚɧ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ, ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ȳɉ, ȳɄɉ, Ƚɍ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɢ

ɁȺȾȺɌȺɄ 3.1.3.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 953.

ȼɪɲɢ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɭɪɚɻɟɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ,
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɥɚɧɫɤɟ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɚɫɩɟɤɬɚ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

3.1.4.2.

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɨɦ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɪɚɞɚ ɧɚɞɥɟɠɧɟ
Ƚɍ, ȳɉ, ȳɄɉ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚʁɭ ɢɡɪɚɞɢ
ɢɥɢ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɢɡɪɚɞɭ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɥɚɧɫɤɟ,
ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɨɛʁɟɤɬɟ, ɢɡ ɫɜɨɝ ɞɟɥɨɤɪɭɝɚ
ɪɚɞɚ

3.1.4.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2014 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ/ ɨɛʁɟɤɚɬɚ,
ɛɪɨʁ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ
ɨɫɨɛɚ, ɛɪɨʁ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɫɩɭɧɢɥɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɍɜɟɞɟɧ ʁɟ ɧɨɜɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɋɩɪɟɱɟɧɚ ʁɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ
ɞɨɛɢʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɞɨɡɜɨɥɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɨɛʁɟɤɬɟ, ɚ ɞɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ
ɢɫɩɭʃɟɧ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɪɚɞɭ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ

Ɍɟɯɧɢɱɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ,
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ
ɫɥɭɠɛɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ,

Ɍɢɦ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ȼɪɨʁ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɩɨɤɪɟɧɭɬɢ, ɛɪɨʁ
ɢɡɪɚɻɟɧɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ,
ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɪɟɲɟʃɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɉɨɫɬɨʁɢ ɢɥɢ ɫɟ
ɩɪɢɩɪɟɦɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɛɚɪɢʁɟɪɚ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɩɪɨʁɟɤɬɧɭ, ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɢ ɞɪɭɝɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɛɚɪɢʁɟɪɚ ɧɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ʁɚɜɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 3.1.4.

954. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɂɧɢɰɢɪɚɬɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɦɟɪɚ (ɧɟɧɨɜɱɚɧɟ
ɩɨɞɪɲɤɟ) ɤɨʁɨɦ ɫɟ
ɜɥɚɫɧɢɰɢ ɦɨɬɢɜɢɲɭ ɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɫɜɨʁɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

3.1.5.2.

ɂɧɢɰɢɪɚɬɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɦɟɪɚ ɨ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚʃɭ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ,
ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɢ ʁɚɜɧɨɦ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ

3.1.5.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014.

2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ȼɥɚɫɧɢɰɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ʁɚɜɧɨɦ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɫɭ ɜɢɲɟ
ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɧɢ ɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɢɫɬɢɯ

ȼɥɚɫɧɢɰɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ʁɚɜɧɨɦ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɫɭ ɜɢɲɟ
ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɧɢ ɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɢɫɬɢɯ

ɉɨɤɪɟɧɭɬɚ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɢ ɭɪɚɻɟɧ
ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɟɪɚ ɡɚ
ɞɚɜɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɨɥɚɤɲɢɰɚ
ɜɥɚɫɧɢɰɢɦɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ʁɚɜɧɨɦ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɤɚɤɨ ɛɢ
ɢɫɬɢ ɛɢɥɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢʁɢ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ,
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɚɤɟɬɚ
ɦɟɪɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ,

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ȼɪɨʁ ɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɦɟɪɚ

Ȼɪɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ,

Ȼɪɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɩɪɚɜɧɢ ɨɤɜɢɪ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɡɚ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ, ɭ ɰɢʂɭ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 3.1.5.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 955.

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɝɪɭɩɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ ɢ ɭ
ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ

3.2.1.2.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢɡ
ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨ ɮɚɡɚɦɚ ɢ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɨɜɟɪɭ/
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

3.2.1.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2014 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɫɬɟɩɟɧ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɲʄɭ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ

ȼɪɲɢ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɛɪɨʁ
ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɞɟɥɨɦ ɢɥɢ
ɩɨɬɩɭɧɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁ ɛɪɨɲɭɪɚ ɢ/ɢɥɢ
ɫɚʁɬɨɜɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

Ɍɢɦ,

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ,
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

Ⱦɨɦɚʄɢ ɢ ɫɬɪɚɧɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ɋɋ ɋɪɛɢʁɟ,

Ȼɭʇɟɬ Ⱥɉ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ,

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ,

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɝɪɚɻɚɧ/ɤɟ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

Ȼɪɨʁ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɡɢɱɤɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɩɭɬɟɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɨ ɮɚɡɚɦɚ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ: ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ; ɨɫɧɨɜɧɨɝ, ɫɪɟɞʃɟɝ, ɜɢɲɟɝ ɢ ɜɢɫɨɤɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ; ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ; ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ; ʁɚɜɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ

ɁȺȾȺɌȺɄ 3.2.1.

ɉɨɜɟʄɚɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ʁɚɜɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ

ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴ 3.2.

956. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ
ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ

3.2.2.2.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢɡ
ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨ ɮɚɡɚɦɚ ɢ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɨɜɟɪɭ/
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

3.2.2.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 – 2018.

2014 – 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɫɬɟɩɟɧ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɲʄɭ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ

ȼɪɲɢ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɨ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɛɪɨʁ
ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡ
ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɞɟɥɨɦ ɢɥɢ ɩɨɬɩɭɧɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ ɡɚ ɫɜɟ
ɝɪɚɻɚɧ/ɤɟ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ,

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

Ⱦɨɦɚʄɢ ɢ ɫɬɪɚɧɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ɋɋ ɋɪɛɢʁɟ,

Ȼɭʇɟɬ Ⱥɉ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ,

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ,

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ȼɪɨʁ ɛɪɨɲɭɪɚ ɢ/ɢɥɢ
ɫɚʁɬɨɜɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ,
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɨɛʁɟɤɬɟ
(ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ),

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ʉɪɟɢɪɚɬɢ ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ; ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ; ɩɢʁɚɰɟ; ɝɪɨɛʂɚ; ɜɟɪɫɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɥɢɱɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

ɁȺȾȺɌȺɄ 3.2.2.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 957.

2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɨ
ɬɨɦɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɚɱɧɨ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɝɪɭɩɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ

3.2.3.3.

2014 – 2018.

ɂɡɜɟɫɬɢ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɭɡ
2014 – 2018.
ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɦɟɪɚ ɢ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɨɜɟɪɭ/
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

3.2.3.2.

ɂɧɢɰɢɪɚɬɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɦɟɪɚ ɨ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚʃɭ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

3.2.3.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɫɬɟɩɟɧ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɲʄɭ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ

ȼɪɲɢ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɨ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɛɪɨʁ
ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɞɟɥɨɦ ɢɥɢ
ɩɨɬɩɭɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ
ɡɚ ɫɜɟ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ,

ȼɥɚɫɧɢɰɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɭ
ɜɢɲɟ ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɧɢ ɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɢɫɬɢɯ

ɉɨɤɪɟɧɭɬɚ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɟɪɚ ɡɚ
ɞɚɜɚʃɟ ɨɥɚɤɲɢɰɚ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁ ɛɪɨɲɭɪɚ ɢ/ɢɥɢ
ɫɚʁɬɨɜɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɦɨɠɟ ɞɨɛɢɬɢ ɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɜɚɥɢɞɚɰɢʁɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ,
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɨɛʁɟɤɬɟ
(ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ),

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɢ ɩɚɤɟɬɚ
ɦɟɪɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ȼɥɚɫɧɢɰɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ,

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

ɇɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ,

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ,
ɜɥɚɫɧɢɰɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɝɪɚɻɚɧ/ɤɟ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

Ȼɪɨʁ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ,

Ȼɪɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ʉɪɟɢɪɚɬɢ ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ:
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ; ɬɪɝɨɜɢɧɚ; ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɥɢɱɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

ɁȺȾȺɌȺɄ 3.2.3.

958. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ

4.1.1.2.

ɂɡɪɚɞɢɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɚɦ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ

ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɞɪɠɢɜɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ Ƚɍ, ȳɉ,
ȳɄɉ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɠɛɢ
ɡɚɞɭɠɟɧɢɯ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ
ɢ ɭɫɥɭɝɟ

4.1.1.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2013 - 2014.

2013.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ, ɛɪɨʁ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ/ɰɚ,
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɪɚɡɦɟʃɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ȼɪɨʁ ɩɨɬɩɢɫɧɢɤɚ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ

ɂɡɦɟɻɭ Ƚɍ, ȳɄɉ, ȳɉ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɠɛɢ
ʁɚɫɧɨ ɫɭ ɩɨɞɟʂɟɧɟ
ɭɥɨɝɟ, ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ,
ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɫɟ
ɪɚɡɦɟʃɭʁɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɫɟ
ɪɟɲɚɜɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɉɨɫɬɨʁɢ ʁɚɫɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ
ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɫɜɢɯ
ɚɤɬɟɪɚ

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɫɚ
ɭɪɚɻɟɧɢɦ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɨ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɚ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ, ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ,
ȳɉ, ȳɄɉ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɉɫɦɢɫɥɢɬɢ ɢ ɪɟɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɟ ɤɚɧɚɥɟ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ȳɉ, ȳɄɉ, Ƚɍ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɫɥɭɠɛɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɢɧɮɨɪɚɦɰɢʁɚ, ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.1.1.

ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ, ɦɭɥɬɢɫɟɤɬɨɪɫɤɢ ɢ ɦɭɥɬɢɞɫɢɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɪɚɞ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ

ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴ 4.1.

ɉɥɚɧɫɤɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɧɢɜɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ

ɋɌɊȺɌȿɒɄɂ ɐɂȴ 4

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 959.

2013 - 2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɍɪɚɻɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ,
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ȼɪɫɬɚ ɢ ɛɪɨʁ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɚɧɚɥɢɡɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ɍɢɦ, ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ,
ȳɉ ɢ ȳɄɉ

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɜɪɲɟɧɟ
ɚɧɚɥɢɡɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɩɥɚɧ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ ɧɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ
ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ

4.1.3.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɢɡɦɟɧɢɬɢ/ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢ
ɫɚɬɢ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɧ ʁɟ ɩɥɚɧ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɭ ɯɢɬɧɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ, ɭ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɧɚ
ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɋɚɡɜɢɬɢ ɩɥɚɧ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɢɜɚʃɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ, ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ȳɉ, ȳɄɉ, Ƚɍ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɢ

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.1.3.

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɜɢɯ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɩɭʄɭʁɭ
ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ/ɤɚɦɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
Ƚɪɚɞɚ

4.1.2.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.1.2.

960. страна – Број 35
9. јул 2013.

Ɉɛɚɜɟɲɬɚɜɚɬɢ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɨ
ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ

4.1.4.3.

Ɋɚɡɜɢɬɢ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɬɢ
ɞɢɪɟɤɬɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɪɝɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɢ ɤɪɚʁʃɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ

4.1.4.2.

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɚɧɚɥɢɡɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫɚ
ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ/ɤɚɦɚ (ɲɚɥɬɟɪ
ɫɚɥɟ, ɦɚɬɢɱɚɪɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ,
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ɢ
ɞɪɭɝɟ)

4.1.4.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 - 2018.

2014.

2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɧɨɜɢɯ ɭɜɟɞɟɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ

Ƚɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ ɫɜɢɦ
ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɢ ɧɨɜɢɦ
ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɭɜɨɞɟ

Ȼɪɨʁ ɧɨɜɢɧɫɤɢɯ
ɱɥɚɧɚɤɚ, ɛɪɨɲɭɪɚ,
ɮɥɚʁɟɪɚ ɢɥɢ
ɩɨɫɟʄɟɧɨɫɬ ɫɚʁɬɨɜɚ
ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɢɯ ɫɭ
ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɧɨɜɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ

ɉɢɫɚɧɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɚɧɚɥɢɡɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ

Ȼɪɨʁ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɢɡɦɟɧɢɬɢ/
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɉɨɜɟʄɚɧɚ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚ
Ƚɪɚɞɚ

ɂɡɜɪɲɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

Ɋɚɡɜɢɬɢ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɬɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɢɡɦɟɻɭ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɪɚɞɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.1.4.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 961.

Ʉɨɧɬɪɨɥɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢɯ
ɩɪɨɦɟɧɚ

ɍɫɤɥɚɞɢɬɢ ɫɚ -„ɋɢɫɬɟɦ 48“

4.2.1.1. ɂɡɜɪɲɢɬɢ
ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɢ ɭɜɨɻɟʃɟ
ɧɨɜɢɯ ɫɟɪɜɢɫɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɨɦ ɢ
ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɦɨɞɟɥ ɩɨ ɤɨʁɟɦ
ʄɟ ɫɟ ɫɜɟ ɫɟɪɜɢɫɧɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨɛʁɟɞɢɧɢɬɢ ɧɚ
ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2015.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ȼɪɲɢ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɢɭɫɚɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɟɪɜɢɫɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚ ʁɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɫɟɪɜɢɫɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ
ȼɟʄɢɧɚ ɫɟɪɜɢɫɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɞɨɛɢɬɢ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ
ɦɟɫɬɭ ɢ
ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɞɨɛɢʁɚʃɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ



Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɫɟɪɜɢɫɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢɯ
ɢɡɦɟɧɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨʁ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɢɦ
ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɢ ɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ ɫɟɪɜɢɫɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɡɚ ɫɜɟ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.2.1.

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɤɪɨɡ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ, ɚɠɭɪɢɪɚʃɟ, ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ

ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴ 4.2.
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ɂɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɨ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɢɡɞɚɜɚʃɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɮɨɪɦɚɬɢɦɚ

4.2.2.2.

ɍɬɜɪɞɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɮɨɪɦɚɬɢɦɚ ɢ
ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɢɯ. (ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ
Ȼɪɚʁɟɜɨɦ ɩɢɫɦɭ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɧɚ ɧɟɤɨɦ ɨɞ ʁɟɡɢɤɚ ɦɚʃɢɧɚ
ɢ/ɢɥɢ ɫɥ.)

4.2.2.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 - 2018.

2014 - 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɧɨɜɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɧɚ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɢ/ɢɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ
ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɢ

ɉɨɜɟʄɚɧɚ ʁɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ

ɍɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɭ ɤɨʁɢɦ
ɫɜɟ ɮɨɪɦɚɬɢɦɚ (ɜɚɧ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ) ɫɟ ɦɨɠɟ
ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɇɨɜɢɧɫɤɢ ɱɥɚɧɰɢ,
ɥɢɮɥɟɬɢ, ɛɪɨɲɭɪɟ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɫɚʁɬɨɜɢɦɚ ɢ ɫɥ. ɩɪɟɤɨ
ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

ɉɪɢɦɟɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɮɨɪɦɚɬɢɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɢ ɦɟɫɬɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɝɞɟ ɫɟ
ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

Ȼɪɨʁ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɮɨɪɦɚɬɢɦɚ

Ȼɪɨʁ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɮɨɪɦɚɬɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ /ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ʁɚɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ, ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɮɨɪɦɚɬɢɦɚ (ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ ɟ-ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, Ȼɪɚʁɟɜɨ ɩɢɫɦɨ, ʁɟɡɢɰɢ ɦɚʃɢɧɚ ɢ ɫɥ.)

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.2.2.

9. јул 2013.
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ɂɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɢ ɟɞɭɤɨɜɚɬɢ
ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɟɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

4.2.3.2.

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɩɨɪɬɚɥ
ɟ-ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,
ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ʃɟɝɨɜɟ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɢ
ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɩɪɨɜɟɪɭ/ɤɨɧɬɪɨɥɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

4.2.3.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 - 2018.

2014.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɫɭ
ɟɞɭɤɨɜɚɧɢ ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ
ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɦɨɝɭ ɞɚ
ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɨɪɬɚɥ
ɟ-ɭɩɪɚɜɟ

ȼɪɲɢ ɫɟ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢɯ
ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɜɟɛ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

ɉɨɜɟʄɚɧɚ ʁɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɩɨɪɚɬɚɥɚ ɟ-ɭɩɪɚɜɟ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɇɨɜɢɧɫɤɢ ɱɥɚɧɰɢ,
ɥɢɮɥɟɬɢ, ɛɪɨɲɭɪɟ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɧɚ ɫɚʁɬɭ
ɟ-ɭɩɪɚɜɟ,
ɩɪɢɪɭɱɧɢɰɢ ɢ ɫɥ.
ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɢɯ ɫɟ
ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɟɞɭɤɭʁɭ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ ɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɩɨɪɬɚɥɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɢ ɦɟɫɬɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɝɞɟ ɫɟ
ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

Ȼɪɨʁ ɧɨɜɢɯ ɨɩɰɢʁɚ ɧɚ
ɩɨɪɬɚɥɭ ɤɨʁɢ
ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɟɧɢɯ
ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɭ ɧɚ
ɩɨɪɬɚɥɭ ɟ-ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɟ, ɫɟɧɡɨɪɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ʂɭɞɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɭɞɟ ɩɭɬɟɦ ɟ-ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
Ƚɪɚɞɚ (ɟ-ɭɩɪɚɜɚ)

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.2.3.

964. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ

4.2.4.2.

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ
(4.1.3.1.), ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɭɠɚʃɚ
ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɭ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ʁɚɜɧɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ, ɭ ɰɢʂɭ
ɩɨɜɟʄɚʃɚ ʃɢɯɨɜɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ
ɩɪɢɦɟʃɟɧɢɯ ɦɟɪɚ

4.2.4.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 - 2018.

2014 - 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɧɨɜɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɤɨʁɟ
ɫɟ ɧɭɞɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ʁɚɜɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ

ȼɪɲɢ ɫɟ
ɤɨɧɬɢɧɢɭɪɚɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɦɟɪɚ

ɉɨɜɟʄɚɧɚ ʁɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɭ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ʁɚɜɧɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɇɨɜɢɧɫɤɢ ɱɥɚɧɰɢ,
ɥɢɮɥɟɬɢ, ɛɪɨɲɭɪɟ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɫɚʁɬɨɜɢɦɚ ɢ ɫɥ. ɩɪɟɤɨ
ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɢ ɦɟɫɬɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɝɞɟ ɫɟ
ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɭɫɥɭɝɚ ɭ ɨɛʁɟɤɚɬɢɦɚ
ʁɚɜɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɭɠɚʁɭ ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ/ɤɟɦɚ/ɤɚɦɚ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ʁɚɜɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.2.4.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 965.

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ
ɢɡɜɪɲɟɧɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ

4.2.5.2.

Ʉɨɧɬɪɨɥɚ ɩɪɢɦɟʃɟɧɢɯ
ɦɟɪɚ

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ (4.1.3.1.),
ɞɨɩɭɧɢɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɭ
ɯɢɬɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, (ɧɩɪ.
ɩɨɡɢɜɚʃɟ ɯɢɬɧɢɯ ɢɥɢ
ɫɩɚɫɢɥɚɱɤɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɩɭɬɟɦ
ɫɦɫ ɩɨɪɭɤɚ, ɜɢɡɭɟɥɧɨ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ,
ɢ ɫɥ.)

4.2.5.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 - 2018.

2014 - 2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɧɨɜɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɤɨʁɟ
ɫɟ ɧɭɞɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɯɢɬɧɢɯ ɫɢɬɚɰɢʁɚ (ɧɩɪ.
ɩɨɡɢɜɚʃɟ ɯɢɬɧɢɯ
ɫɥɭɠɛɢ ɩɭɬɟɦ ɫɦɫ
ɩɨɪɭɤɚ)

ȼɪɲɢ ɫɟ
ɤɨɧɬɢɧɢɭɪɚɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɦɟɪɚ

ɉɨɜɟʄɚɧɚ ʁɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɭ ɯɢɬɧɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɇɨɜɢɧɫɤɢ ɱɥɚɧɰɢ,
ɥɢɮɥɟɬɢ, ɛɪɨɲɭɪɟ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɫɚʁɬɨɜɢɦɚ ɢ ɫɥ. ɩɪɟɤɨ
ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɢ ɦɟɫɬɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɝɞɟ ɫɟ
ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɧɨɜɢɯ ɦɟɪɚ

Ȼɪɨʁ ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɭ ɯɢɬɧɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɧɚɱɢɧ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ, ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ ɭ ɯɢɬɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.2.5.

966. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ

4.2.6.2.

Ʉɨɧɬɪɨɥɚ ɩɪɢɦɟʃɟɧɢɯ
ɦɟɪɚ

2014 - 2018.

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ
(4.1.3.1.), ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɢɫɬɟɦɟ
2014 - 2018.
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ ʁɚɜɧɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ

4.2.6.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ƚɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɧɨɜɢɦ ɫɢɫɬɚɦɢɦɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɧɚ
ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ

ȼɪɲɢ ɫɟ
ɤɨɧɬɢɧɢɭɪɚɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɦɟɪɚ

ɉɨɜɟʄɚɧɚ ʁɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɭ ʁɚɜɧɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɇɨɜɢɧɫɤɢ ɱɥɚɧɰɢ,
ɥɢɮɥɟɬɢ, ɛɪɨɲɭɪɟ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɫɚʁɬɨɜɢɦɚ ɢ ɫɥ. ɩɪɟɤɨ
ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ,
ɦɢɲʂɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ/ɤɢ
ɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦ
ɢɡɦɟɧɚɦɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɢ ɦɟɫɬɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɝɞɟ ɫɟ
ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ

Ȼɪɨʁ ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪɨʁ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ ɝɞɟ ɫɭ
ɢɡɜɪɲɟɧɟ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɫɢɦɛɨɥɚ/ɩɢɤɬɨɝɪɚɦɚ (ʁɚɫɧɨ ɜɢɞʂɢɜɢɯ, ɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɢɯ, ɪɚɡɭɦʂɢɜɢɯ) ɭ ɫɜɢɦ ʁɚɜɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ
ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ, ɡɚ ɫɜɟ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.2.6.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 967.

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ

4.2.6.2.

Ʉɨɧɬɪɨɥɚ ɩɪɢɦɟʃɟɧɢɯ
ɦɟɪɚ

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɢɡɜɪɲɟɧɨɦ
ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɜɟɛ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ (4.1.3.1.)
ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɜɟɛ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ

4.2.7.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 - 2018.

2014 -2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɧɚ
ɫɚʁɬɨɜɢɦɚ

ȼɪɲɢ ɫɟ
ɤɨɧɬɢɧɢɭɪɚɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɦɟɪɚ

ɉɨɜɟʄɚɧɚ ʁɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɫɜɢɯ
ɜɟɛ ɫɚɞɪɠɚʁɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɱɢʁɢ ʁɟ
ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ,

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɇɨɜɢɧɫɤɢ ɱɥɚɧɰɢ,
ɥɢɮɥɟɬɢ, ɛɪɨɲɭɪɟ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɫɚʁɬɨɜɢɦɚ
ɢ ɫɥ. ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɢɯ ɫɟ
ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢ
ɫɚʁɬɨɜɚ

ɋɚʁɬɨɜɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ ɢ ɦɟɫɬɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɝɞɟ ɫɟ
ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɫɚʁɬɨɜɚ

ɉɨɫɟʄɟɧɨɫɬ
ɭɧɚɩɪɟɻɟɧɢɯ ɫɚʁɬɨɜɚ,
ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢɯ
ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ ɫɚʁɬɨɜɢɦɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɍɫɚɜɪɲɢɬɢ ɢ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɚ ɚɩɟɤɬɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ (ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɜɟɛ
ɫɚʁɬɨɜɢ)

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.2.7.

968. страна – Број 35
9. јул 2013.

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɝɪɚɻɚɧɟ/ɤɟ
ɨ ɧɨɜɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ

4.2.6.2.

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɨɜɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ

ɂɧɢɰɢɪɚɬɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɬɢ
ɭɜɨɻɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ

4.2.8.1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

2014 - 2018.

2014 -2018.

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ ɫɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɧɨɜɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ

ȼɪɲɢ ɫɟ
ɤɨɧɬɢɧɢɭɪɚɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɨɜɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ

ɉɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɛɪɨʁ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ
ɭ Ƚɪɚɞɭ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɚɡɭɥɬɚɬ

ɇɨɜɢɧɫɤɢ ɱɥɚɧɰɢ,
ɥɢɮɥɟɬɢ, ɛɪɨɲɭɪɟ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɫɚʁɬɨɜɢɦɚ ɢ ɫɥ. ɩɪɟɤɨ
ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɇɨɜɟ ɭɫɥɭɝɟ,

ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ Ƚɍ, ȳɉ ɢ
ȳɄɉ

Ɍɢɦ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɢ

-

Ȼɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
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Ȼɪɨʁ ɢ ɦɟɫɬɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɝɞɟ ɫɟ
ɝɪɚɻɚɧɢ/ɤɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ

Ȼɪɨʁ ɧɨɜɨɭɜɟɞɟɧɢɯ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ (ɜɟɛ ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɫɨɮɬɜɟɪɢ, ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɢ ɫɥ.)

ɁȺȾȺɌȺɄ 4.2.8.

9. јул 2013.
Број 35 – Страна 969.
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ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

9. јул 2013.

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду донео на 5. седници одржаној 28. јуна 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Финансијска средства потребна за реализацију циљева
Акционог плана у 2013. години су опредељена Одлуком о
буџету Града Новог Сада за 2013. годину, у оквиру надлежних градских управа и јавних и јавно комуналних
предузећа, у складу са њиховим планираним активностима.
У редовном поступку доношења одлука о буџету Града
Новог Сада за сваку наредну годину, разматраће се захтеви за обезбеђење средстава потребних за спровођење
циљева Акционог плана, у складу са билансним могућностима
Града Новог Сада.
Финансијска средства потребна за реализацију циљева
Акционог плана обезбеђиваће се и од донатора и међународних
партнера, укључујући и приватни сектор.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2228-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
АКЦИОНОГ ПЛАНА
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Годишње програме за спровођење активности из Акционог плана доноси Градско веће Града Новог Сада.
Годишњим програмима, на предлог надлежних градских
управа и јавних и јавно комуналних предузећа, у складу са
циљевима и активностима утврђеним у Акционом плану,
дефинисаће се циљеви, главне активности, конкретни програми и пројекти за реализацију главних активности, индикатори, носиоци активности, извори финансирања и временски оквир за њихово спровођење.

ОБЈАВЉИВАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Овај акциони план објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1368/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 9/13 и 15/13 – испр.) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ У НОВОМ
САДУ ЗА 2013. ГОДИНУ

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број
9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и
9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад донео на 3. седници одржаној 26. јуна 2013. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2718-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању радне организације „Новосадска
топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени
лист Града Новог Сада, број 9/13) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

9. јул 2013.
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови
Сад донео на 1/2 седници одржаној 24. јуна 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2667-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13)
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад
за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Лисје“ Нови Сад донео на 2. седници одржаној
25. јуна 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2676-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

Број 35 – Страна 971.
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На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 3.
седници, одржаној 25. јуна 2013. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2675-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13)
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“
Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад донео на
2. седници одржаној 25. јуна 2013. године.

972. страна – Број 35
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2693-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

9. јул 2013.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни
одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам
Нови Сад донео на трећој седници од 28. јуна 2013. године.
II
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На основу члана 21. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор"
у Новом Саду, ("Службени лист Града Новог Сада", број
9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и
9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" У НОВОМ
САДУ ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор"
у Новом Саду за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног
предузећа донео на 3. седници одржаној 28. јуна 2013. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-111/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

550
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању радне организације „Урбанизам“
Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-113/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

551
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Градско зеленило“ у Новом Саду као јавног комуналног
предузећа („Службени лист Града Новог Сада, број 9/13)
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ
САД ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад донео на 3. седници одржаној 25. јуна 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2719-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

9. јул 2013.
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552
На основу члана 19. став 1. тачка 6. Одлука о усклађивању
Одлуке о организовању јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број
9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и
9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови
Сад за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на 3. седници
одржаној 25. јуна 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2673-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Радне организације Спортски и
пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ
И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад за 2013. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад на 4. седници одржаној 24. јуна 2013.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Број 35 – Страна 973.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-19/2013-290-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

554
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа
„Нови Сад“ Нови Сад као јавног предузећа („Службени лист
Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа
„Нови Сад“ Нови Сад за 2013. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 2. седници одржаној 13. јуна 2013.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3323/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

555
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Комуналне радне организације за
путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада, број 9/13) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ

974. страна – Број 35
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I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад
за 2013. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 2. седници одржаној
25. јуна 2013. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3343/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

9. јул 2013.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ
САД ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови
Сад за 2013. годину коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа донео на седници одржаној 1. јула 2013.
године.
II

556
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг
сервис" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број
9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и
9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС"
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад донео на 2. седници, одржаној 26. јуна 2013. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-117/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

558
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3359/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

557
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13), Скупштина Града
Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни
одбор Јавног предузећа Градски информативни центар
„Аполо“ Нови Сад усвојио на 2. седници одржаној 1. јула
2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2012-1095-I
8. и 9. јул 2012. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

9. јул 2013.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 25. алинеја друга Одлуке о организовању
Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене
агенције Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 59/10), Скупштина Града Новог Сада на XIX
седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА РАДА
СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за
2013. годину коју је Управни одбор Стамбене агенције донео на 20. седници одржаној 28. јуна 2013. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-118/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

560
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници
8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
НОВОГ САДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ И ПЛАНОМ
ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2013. ГОДИНУ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-302/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

561
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад за 2013. годину, коју је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Нови Сад, донео на XVI седници одржаној 1. јула 2013.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1087-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

562
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

I

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада
са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2013. годину, коју је
Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада
донео на 58. седници, одржаној 28. јуна 2013. године.

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин за 2013. годину, коју је Управни одбор Историјског
архива Града Новог Сада, Петроварадин донео на XII седници одржаној 1. јула 2013. године.
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9. јул 2013.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1086-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1084-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД

563
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

565
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за
2013. годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог
Сада, Нови Сад донео на IX седници одржаној 3. јула 2013.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1091-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

564
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови
Сад за 2013. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, донео на 15. седници
одржаној 2. јула 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013- 1085-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

566
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин
за 2013. годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог
Сада, Петроварадин, донео на XIV седници одржаној 2.
јула 2013. године.

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2013. годину, коју је
Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 8.
седници одржаној 4. јула 2013. године.

9. јул 2013.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1089-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1088-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2013. годину, коју је Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад
донео на XXVI седници одржаној 2. јула 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1090-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2013. годину, коју је Управни одбор Установе за
израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин донео на 5.
седници одржаној 1. јула 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1092-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

570
568
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад
за 2013. годину, коју је Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад донео на седници
одржаној 1. јула 2013. године.

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма рада Установе за културу, информисање и
образовање Културно-информативни центар „Младост“,
Футог за 2013. годину, коју је Управни одбор Установе за
културу, информисање и образовање Културно-информативни центар „Младост“, Футог донео на XVIII седници
одржаној 2. јула 2013. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1094-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

571

9. јул 2013.

Дома здравља „Нови Сад“ донео на 8. седници од 16. маја
2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-56/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

573

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Програма рада Установе за културу, информисање и образовање
Културно-информативни центар „Кисач“, Кисач за 2013.
годину, коју је Управни одбор Установе за културу, информисање
и образовање Културно-информативни центар „Кисач“,
Кисач донео на XI седници одржаној 1. јула 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1093-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

572
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници
8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА
„НОВИ САД“ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада и развоја Дома
здравља „Нови Сад“ за 2013. годину, који је Управни одбор

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници
8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И РАЗВОЈА АПОТЕКЕ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2013. годину, који је Управни одбор Апотеке Нови Сад донео на 9. седници од 30. јануара 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-17/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

574
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници
8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада и развоја Завода
за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2013. годину, који
је Управни одбор Завода за хитну медицинску помоћ Нови
Сад донео на VIII. седници од 24. јуна 2013. године.

9. јул 2013.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-54/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници
8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада и развоја Завода
за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2013. годину,
који је Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад донео на 10. седници од 16. априла 2013.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-49/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници
8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада и развоја Завода
за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2013. годину, који је Управни одбор Завода за здравствену зашти-
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ту студената Нови Сад донео на V. седници од 14. марта
2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-52/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРАН ВИШЊИЋ, дипломирани економиста из Новог Сада, именује се за директора Јавног предузећа
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, на период
од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада . Чланом 31. став 3. Закона
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у
Новом Саду, број: 352-1602/2013-I од 31. маја 2013. године,
који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“,
број 49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 27. Статута Јавног
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду од 14.
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марта 2013. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно,
- да има стечено високо образовање економске струке
трећег или другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,

четири године именује Горан Вишњић, дипломирани економиста из Новог Сада, као најбоље рангирани кандидат,
који ће најкомпетентније обављати дужности директора
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- да има најмање 10 годинa радног искуства у привреди,
- да није осуђивано за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности,
- да му није изречена мера безбедности забране обављања
претежне делатности Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду,
- да предложи план и програм развоја Јавног предузећа
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду за временски
период од четири године.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, благовремено поднете две разумљиве пријаве од којих је једна
пријава потпуна, а једна непотпуна. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је на
седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету
документацију и усменим разговором на основу кога је
ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне
вештине и способности за руковођење Јавним комуналним
предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске вештине, као и поседовање
стручног знања из делатности Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за кандидата.
Кандидатa, који je, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испуниo прописане услове
за именовање директора Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду, Комисија за именовања
Града Новог Сада је на седници од 27. јуна 2013. године,
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима,
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за комуналне послове, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у
Новом Саду и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног предузећа
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, на период од

9. јул 2013.

1. Вишњић Горану из Новог Сада, Улица Владике Ћирића
20.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 352-2099/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДРАГАН БОЖИЋ, магистар наука из Новог Сада,
именује се за директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Нови Сад, на период од
четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“

9. јул 2013.
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Нови Сад број: 352-1603/2013-I од 31. маја 2013. године,
који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“,
број 49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 36. Статута Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад
од 13. марта 2013. године, утврђено је да за Директора
може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно лице,
- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да има магистарске студије или високо образовање
другог степена, односно основне студије у трајању од
најмање четири године, из научне области економске,
биотехничке, рачунарске и историјске науке, гео-науке
и туризмологије, машинско инжењерство, менаџмент
и бизнис или мултидисциплинарне научне области,
- да има најмање 9 година радног стажа, од тога најмање
3 године радног стажа на пословима руковођења у
јавним и јавно комуналним предузећима.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад,
благовремено поднето пет разумљивих пријава од којих су
три пријаве потпуне, а две непотпуне. На основу увида у
доказе о испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је
на седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Нови Сад, Комисија за именовања
Града Новог Сада је на седници од 27. јуна 2013. године,
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима,
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за комуналне послове, ради
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припреме предлога акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је Предлог да се за директора
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад, на период од четири године именује Драган
Божић, магистар наука из Новог Сада, као најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Божић Драгану из Новог Сада, Улица Милоша
Црњанског број 2,
2. Шијан Горану из Новог Сада, Улица Сељачких буна
87, и
3. Ђурковић Ђоки из Новог Сада, Улица Данила Киша
1/8.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ:352-2098/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. АЛЕКСАНДАР ПРИБИЋ, дипломирани економиста
– менаџер у трговини из Ковиља, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска
топлана“ Нови Сад, на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и
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прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад број: 352-1599/2013-I од 31. маја 2013. године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије“, број 49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 35. Статута Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од
13. марта 2013. године, утврђено је да за Директора може
бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пословно способно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да поседује високу стручну спрему - правни, економски
или други факултет друштвених, техничких или природних наука, у трајању од најмање 4 године;
- да има пет година радног стажа, од чега три године на
пословима за које је основано Јавно комунално
предузеће или најмање три године на руководећим
положајима;
- да је стручњак у једној или више области из које је
делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Јавно комунално предузеће;

9. јул 2013.

Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад, Комисија за именовања
Града Новог Сада је на седници од 27. јуна 2013. године,
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима,
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“
Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за комуналне послове, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад и Записника о спроведеном изборном
поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на
период од четири године именује Александар Прибић, дипломирани економиста – менаџер у трговини из Ковиља,
као најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније
обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад.

- да није осуђиван за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности;

Ово решење је коначно.

- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова;

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности, која је претежна делатност
Јавног комуналног предузећа.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад,
благовремено поднето четири разумљиве пријаве од којих
су две пријаве потпуне, а две непотпуне. На основу увида
у доказе о испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је
на седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови
Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење

1. Прибић Александру из Ковиља, Улица Ада бр. 24, и
2. Стевовић Борису из Новог Сада, Улица Мише Димитријевића 1/б.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ:352-2100/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8.и 9. јула 2013.
године доноси

9. јул 2013.
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РЕШЕЊЕ
I. СТОЈАН ИВАНИШЕВИЋ, мастер економиста из Новог Сада, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа „Лисје“ Нови Сад, на период од четири
године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад,
број: 352-1598/2013-I од 31. маја 2013. године, који је
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број
49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 45. Статута Јавног
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 13. марта 2013.
године, утврђено је да за Директора може бити именовано
лице које испуњава следеће услове:
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дидата који испуњавају услове за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету
документацију и усменим разговором на основу кога је
ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне
вештине и способности за руковођење Јавним комуналним
предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске вештине, као и поседовање
стручног знања из делатности Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за кандидата.
Кандидате који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Лисје“ Нови Сад, Комисија је на седници од 27. јуна 2013.
године, на основу члана 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија је утврдила
Листу за именовање, са три најбоље рангирана кандидата,
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за комуналне послове, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад
и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је
Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа
„Лисје“ Нови Сад, на период од четири године именује
Стојан Иванишевића, мастер економиста из Новог Сада,
који ће најкомпетентније обављати дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.
Ово решење је коначно.

- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетно,

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- да има општу здравствену способност,

1. Иванишевић Стојану из Новог Сада, Душана Даниловића
5/1/111,

- да има стечено високо образовање на студијама другог степена из научне области економске, правне, или
биотехничке науке (академске мастер студије или академске специјалистичке студије) односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
- да има три године радног стажа, и
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини недостојним за обављање послова.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, благовремено
поднето седам разумљивих пријава од којих су шест потпуне, док је једна пријава непотпуна. На основу увида у
доказе о испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је
на седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кан-

2. Танасић Славици из Новог Сада, Гундулићева 21,
3. Танасић Родољубу из Новог Сада, Гундулићева 21,
4. Јарић Милану из Новог Сада, Новосадског Сајма 41,
5. Ковачевић Саши из Новог Сада, Антона Чехова 28/22,
и
6. Стевовић Борису из Новог Сада, Мише Димитријевића 1/Б.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 352-2104/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРАН ЈОВЧИЋ, мастер инжењер менаџмента из
Новог Сада, именује се за директора Јавног предузећа
„Пословни простор“ у Новом Саду, на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члану 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08). Чланом 31. став 3.
Закона о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи
je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe
листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa
jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу
прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa
листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада прописано да Скупштинa Града Новог Сада у склaду
сa зaкoнoм, између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe
jaвних кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/13),
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду,
број: 1108/2013-I од 27. јуна 2013. године, који је објављен
у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 49/13 од
5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 43. Статута Јавног
предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду од 15. марта
2013. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан и пословно способан,
- да има општу здравствену способност,
- да поседује високо образовање стечено на студијама
другог степена или на основним студијама у трајању
од најмање четири године из области правних, економских, архитектонских, грађевинских, електротехничких и других техничких наука,
- да има најмање 5 годинa радног искуства од чега три
године на руководећим пословима,

9. јул 2013.

- да није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци, или за
кажњиво дело које га чини недостојним за обављање
послова директора.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду, благовремено поднето седам разумљивих пријаве од којих су пет потпуне док су две пријаве непотпуне. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је
на седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора
Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду, Комисија за именовања Града Новог
Сада је на седници од 27. јуна 2013. године, на основу
члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила
на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног
предузећа „Пословни простора“ у Новом Саду.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за урбанизам и стамбене послове, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом
Саду и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен
је Предлог да се за директора Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду, на период од четири године
именује Зоран Јовчић, мастер инжењер менаџмента из
Новог Сада, као најбоље рангирани кандидат, који ће
најкомпетентније обављати дужности директора Јавног
предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Зорану Јовчићу из Новог Сада, Васе Пелагића
бр. 10
2. Борису Стевовићу из Новог Сада, Мише Димитријевића 1/б

9. јул 2013.
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3. Слободану Поповићу из Новог Сада, Булевар цара
Лазара бр. 55/1
4. Ани Ферник Иванович из Новог Сада, Ђорђа Табаковића
бр. 23
5. Вуку Томашевићу из Новог Сада, Дожа Ђерђа бр.
4/19ц
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Јавним конкурсом, у складу са чланом 38. Статута Јавног
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 14.
марта 2013. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно лице,
- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 020-115/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

- да има стечено високо образовање на студијама другог степена из научне области економске, правне или
биотехничке науке (академске мастер студије или академске специјалистичке студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
- да има најмање пет година радног искуства, од чега
три године на пословима за које је основано Јавно
комунално предузеће или најмање три године на
руководећем положају,
- да није осуђивано за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности, и
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИЛАН НОВАКОВИЋ, дипломирани инжењер
пољопривреде из Новог Сада, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад, број: 352-1596/2013-I од 31. маја 2013. године,
који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“,
број 49/13 од 5. јуна 2013. године.

- да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност
Јавног комуналног предузећа.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, благовремено поднето пет разумљивих и потпуних пријава. На
основу увида у доказе о испуњености прописаних услова
за именовање директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је на седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидата који је, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунио прописане услове
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Градско зеленило“ Нови Сад, Комисија је на седници од
27. јуна 2013. године, на основу члана 31. став 1. Закона о
јавним предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата за
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за комуналне послове, ради
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припреме предлога акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на период од четири године именује Милан Новаковић, дипломирани инжењер пољопривреде из Новог Сада, који ће
најкомпетентније обављати дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Новаковић Милану из Новог Сада, Позоришни Трг 4,
2. Поповић Слободану из Новог Сада, Булевар Цара
Лазара 55/1,
3. Танасић Родољубу из Новог Сада, Гундулићева 21,
4. Танасић Славици из Новог Сада, Гундулићева 21, и
5. Стевовић Борису из Новог Сада, Мише Димитријевића 1/Б.

9. јул 2013.

о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад,
број: 352-1597/2013-I од 31. маја 2013. године, који је
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број
49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 26. Статута Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 13. марта
2013. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно лице,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 352-2105/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ, мастер економиста из
Новог Сада, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, на период од
четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона

- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије,
магистар наука), из области економских, правних,
филозофских или биолошких наука, технолошко
инжењерство, менаџмент и бизнис (дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани филозоф, дипломирани биолог, дипломирани инжењер
технологије, дипломирани менаџер) односно основне
студије у трајању од четири године,
- да има најмање пет година радног искуства, од чега
три године на пословима из области комуналне делатности или најмање две године на руководећим пословима,
- да поседује организаторске способности и смисао за
руковођење и предузетништво,
- да сачини елаборат о развоју Јавно комуналног
предузећа за наредних пет година.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, благовремено
поднета једна разумљива и потпуна пријава. На основу
увида у доказе о испуњености прописаних услова за
именовање директора приложених уз пријаве кандидата,
Комисија је на седници од 24. јуна 2013. године саставила
Списак кандидата који испуњавају услове за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови
Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету
документацију и усменим разговором на основу кога је
ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне
вештине и способности за руковођење Јавним комуналним

9. јул 2013.
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предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске вештине, као и поседовање
стручног знања из делатности Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за кандидата.
Кандидата који је, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунио прописане услове
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Нови Сад, Комисија је на седници од 27. јуна
2013. године, на основу члана 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови
Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за комуналне послове, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови
Сад и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен
је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Нови Сад, на период од четири године именује
Владимира Зеленовића, мастер економиста из Новог Сада,
који ће најкомпетентније обављати дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.
Ово решење је коначно.
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Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, као
и на званичној интернет презентацији Скупштине Града
Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад
број: 352-1601/2013-I од 31. маја 2013. године, који је
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број
49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 29. Статута Јавног
комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад од 14. марта
2013. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- да је држављанин Републике Србије,

1. Зеленовић Владимиру из Новог Сада, Димитрија
Аврамовића 10.

- да је пунолетно лице,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 352-2101/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. Јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
МИЛОШ ТУБИЋ, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства из Новог Сада, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, на период од четири године.

- да има општу здравствену способност,
- да поседује високо образовање из научних области:
правних, економских, електротехничког и рачунарског
инжењерства и биотехничких наука, на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године,
- да има пет година радног искуства у струци, и
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, односно да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, благовремено
поднето шест разумљивих пријава од којих су три пријаве
потпуне, а три непотпуне. На основу увида у доказе о
испуњености прописаних услова за именовање директора
приложених уз пријаве кандидата, Комисија је на седници
од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата који
испуњавају услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни по-
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ступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Тржница“ Нови Сад, Комисија за именовања Града Новог
Сада је на седници од 27. јуна 2013. године, на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на
Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за комуналне послове, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови
Сад и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен
је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа
„Тржница“ Нови Сад, на период од четири године именује
Милош Тубић, дипломирани инжењер електротехнике и
рачунарства из Новог Сада, као најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Тубић Милошу из Новог Сада, Јоакима Вујића 14,
2. Стевовић Борису из Новог Сада, Мише Димитријевића 1/Б, и
3. Томашевић Вуку из Новог Сада, Дожа Ђерђа 4/19с.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 352-2106/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАН ЧЕЛАР, дипломирани инжењер менаџмента
из Новог Сада, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад, на
период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад, број: 352-1600/2013-I од 31. маја 2013. године, који
је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“,
број 49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 51. Статута Јавног
комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад од 13.
марта 2013. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да има општу здравствену способност,
- да је пунолетно и пословно способно лице,
- да је држављанин Републике Србије,
- да има стечено високо образовање другог степена из
научне области индустријског
инжењерства и
менаџмента, електротехнике, економије или права,
односно основне студије у трајању од најмање четири
године,
- да има најмање пет година радног стажа у струци,
- да није осуђивано за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности, и
- да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност
Јавног комуналног предузећа.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад, благовремено поднето седам разумљивих пријава од којих су
четири пријаве потпуне, а три непотпуне. На основу увида
у доказе о испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је

9. јул 2013.
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на седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Информатика“ Нови Сад, Комисија за именовања Града
Новог Сада је на седници од 27. јуна 2013. године, на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за комуналне послове, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Информатика“
Нови Сад и Записника о спроведеном изборном поступку,
утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног
предузећа „Информатика“ Нови Сад, на период од четири
године именује Дејан Челар, дипломирани инжењер
менаџмента из Новог Сада, као најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Челар Дејану из Новог Сада, Улица Стефана
Стефановића 2А,
2. Стевовић Борису из Новог Сада, Улица Мише
Димитријевића 1/б,
3. Вујиновић Мићи из Новог Сада, Улица Гогољева 14,
и
4. Томашевић Вуку из Новог Сада, Улица Дожа Ђерђа
4/19с.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 352-2097/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАРКО РАДИЋ, дипломирани хемичар из Новог Сада,
именује се за директора Јавног комуналног предузећа
„Пут“ Нови Сад, на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члану 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08). Чланом 31. став 3.
Закона о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи
je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe
листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa
jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу
прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa
листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада прописано да Скупштинa Града Новог Сада у склaду
сa зaкoнoм, између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe
jaвних кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/13),
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад број: 342937/2013-I од 31. маја 2013. године, који је објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“, број 49/13 од 5.
јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 49. Статута Јавног
комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад од 13. марта 2013.
године, утврђено је да за Директора може бити именовано
лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно,
- да има општу здравствену способност,
- да је држављанин Републике Србије,
- да има најмање пет година радног искуства у струци,
- да има високо образовање стечено на студијама трећег
степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука)
из области правне науке (мастер правник), економске
науке (мастер економиста), грађевинско инжењерство
(мастер инжeњер грађевинарства), машинске науке
(мастер инжeњер машинства) и хемијске науке (мастер
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хемичар), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године,
- да није осуђивано за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности, и
- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежне делатност јавног
предузећа.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, благовремено поднето две разумљиве и потуне пријаве. На основу увида у
доказе о испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је
на седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Пут“ Нови Сад, Комисија за именовања Града Новог Сада
је на седници од 27. јуна 2013. године, на основу члана 31.
став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг
листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за саобраћај и путеве, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад и
Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је
Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа
„Пут“ Нови Сад, на период од четири године именује Дарко Радић, дипломирани хемичар из Новог Сада, као најбоље
рангирани кандидат, који ће најкомпетентније обављати
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Пут“
Нови Сад.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Дарку Радићу, Нови Сад, Париске комуне 15

9. јул 2013.

2. Борису Стевовићу, Нови Сад, Мише Димитријевића
1/б
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 34-3398/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србиј'', број 119/12), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст (''Службени лист Града Новог Сад'', број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИЛАН КОСТИЋ, дипломирани инжењер електротехнике из Новог Сада, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Нови
Сад, на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и ''Службеном листу Града Новог
Сада'', као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12) и члану 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 43/08). Чланом 31. став 3.
Закона о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи
je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe
листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa
jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу
прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa
листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада прописано да Скупштинa Града Новог Сада у склaду
сa зaкoнoм, између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe
jaвних кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12) и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања Града
Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 10/13),
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Нови
Сад број: 34-2938/2013-I од 31. маја 2013. године, који је
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број
49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 46. Статута Јавног
комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Нови Сад од 13.

9. јул 2013.
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марта 2013. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да има стечено високо образовање другог степена из
области правне науке (мастер правник), економске
науке (мастер економиста), грађевинско инжењерство
(мастер инжењер грађевинарства), електротехничко
и рачунарско инжењерство (мастер инжењер електротехнике и рачуноводства), и саобраћајно инжењерство
(мастер инжењер саобраћаја), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
- да има најмање пет година радног стажа на пословима руковођења, и
- да није осуђивано на условну и безусловну казну за
кривична дела против привреде, против права на основу рада, правног саобраћаја или службене дужности,
као и да му није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности Јавног предузећа.
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На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис''
Нови Сад и Записника о спроведеном изборном поступку,
утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног
предузећа ''Паркинг сервис'' Нови Сад, на период од четири године именује Милан Костић, дипломирани инжењер
електротехнике из Новог Сада, као најбоље рангирани
кандидат, који ће најкомпетентније обављати дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис''
Нови Сад.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. МИЛАН КОСТИЋ, Нови Сад, Милована Глишића 3
2. БОРИС СТЕВОВИЋ, Нови Сад, Мише Димитријевића 1/б
3. МИЋО ВУЈИНОВИЋ, Нови Сад, Гогољева 14
4. ВУК ТОМАШЕВИЋ, Нови Сaд, Дожа Ђерђа 4/19с

Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, благовремено поднето седам разумљивих пријава од којих су
четири потпуне, док су три пријаве непотпуне. На основу
увида у доказе о испуњености прописаних услова за
именовање директора приложених уз пријаве кандидата,
Комисија је на седници од 24. јуна 2013. године саставила
Списак кандидата који испуњавају услове за именовање
директора Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис''
Нови Сад.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 34-3397/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
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На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
''Паркинг сервис'' Нови Сад, Комисија за именовања Града
Новог Сада је на седници од 27. јуна 2013. године, на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора
Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за саобраћај и путеве, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Нови Сад.

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИЛАН БАЛАЋ, дипломирани економиста из Ветерника, именује се за директора Јавног градског
саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, на
период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члану 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08). Чланом 31. став 3.
Закона о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи
je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe
листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa
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jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу
прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa
листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада прописано да Скупштинa Града Новог Сада у склaду
сa зaкoнoм, између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe
jaвних кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/13),
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад број: 34-2939/2013-I од 31. маја 2013. године, који
је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“,
број 49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 49. Статута Јавног
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад од
13. марта и 15. априла 2013. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће
услове:
- да је држављанин Републике Србије,

Града Новог Сада је на седници од 27. јуна 2013. године,
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима,
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за саобраћај и путеве, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад“ Нови Сад и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, на период од четири године именује Милан Балаћ, дипломирани економиста из Ветерника, као најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније обављати дужности
директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад“ Нови Сад.

- да није осуђивано за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности,

Ово решење је коначно.

- да има општу здравствену способност,

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- да поседује високу стручну спрему стечену на основним студијама у трајању од најмање четири године,
факултет техничких наука (саобраћајни или машински
смер), економски или правни факултет,

1. Милану Балаћу, Ветерник, Миливоја Живановића 45
2. Горану Манојловићу, Нови Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића 195/14
3. Лазару Ковачевићу, Нови Сад, Бате Бркића 24-II
4. Борису Стевовићу, Нови Сад, Мише Димитријевића
1/б

- да има пет година радног стажа у струци.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад,
благовремено поднето шест разумљивих пријава од којих
су четири пријаве потпуне, а две непотпуне. На основу
увида у доказе о испуњености прописаних услова за
именовање директора приложених уз пријаве кандидата,
Комисија је на седници од 27. јуна 2013. године саставила
Списак кандидата који испуњавају услове за именовање
директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад“ Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Комисија за именовања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 34-3399/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада -пречишћен
текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ТОМИСЛАВ БОКАН, дипломирани географ-туризмолог из Новог Сада, именује се за директора Јавног
предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови
Сад, на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и ''Службеном листу Града Новог
Сада'', као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

9. јул 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12), и члану 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 43/08). Чланом 31. став 3.
Закона о јавним предузећима прописано је да орган који
је надлежан за именовање, након разматрања достављене
листе и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе,
док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних
комуналних и других јавних предузећа.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12) и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања Града
Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 10/13),
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад, број: 1111/2013-І од 27. јуна 2013. године, који је
објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије'' број
49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 37. Статута Јавног
предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад од
14. марта 2013. године, утврђено је да за Директора може
бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан и пословно способан,
- да има општу здравствену способност,
- да поседује високо образовање другог степена или
основне студије у трајању од најмање четири године
из области, архитектонске, грађевинске, или друге
техничке струке, природно-математичке, правне, економске или друге економске струке,
- да има најмање 5 година радног искуства на руководећим
пословима у области привреде,
- да није правоснажно осуђиван на казну затвора.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад,
благовремено поднето шест разумљивих пријава од којих
су три потпуне, док су три пријаве непотпуне. На основу
увида у доказе о испуњености прописаних услова за
именовање директора приложених уз пријаве кандидата,
Комисија је на седници од 24. јуна 2013. године саставила
Списак кандидата који испуњавају услове за именовање
директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним комуналним предузећем, са освртом на каракте-
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ристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног предузећа ''Урбанизам''
Завод за урбанизам Нови Сад, Комисија за именовања
Града Новог Сада је на седници од 27. јуна 2013. године,
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима,
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за урбанизам и стамбене послове, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам
Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног
предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад, на
период од четири године именује Томислав Бокан, дипломирани географ-туризмолог из Новог Сада, као најбоље
рангирани кандидат, који ће најкомпетентније обављати
дужности директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод
за урбанизам Нови Сад.
Ово решење је коначно.
Решење доставити:
1. Томиславу Бокану из Н.Сада,Улица Трећа 46
2. Борису Стевовићу из Н.Сада,Мише Димитријевића
1/б
3. Ани Ферик Иванович из Н.Сада,Ђорђа Табаковића
23
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 020-116/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси
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РЕШЕЊЕ
I. ЖАРКО МИЋИН, дипломирани правник из Новог
Сада, именује се за директора Јавног предузећа
„Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад,
на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члану 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08). Чланом 31. став 3.
Закона о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи
je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe
листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa
jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу
прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa
листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада прописано да Скупштинa Града Новог Сада у склaду
сa зaкoнoм, између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe
jaвних кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/13),
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“
Нови Сад број: 167/2013-I од 31. маја 2013. године, који је
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број
49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 39. Статута Јавног
предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови
Сад од 15. марта 2013. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетно и пословно способно лице,
- да има општу здравствену способност,
- да поседује високо образовање на студијама другог
степена или на основним студијама у трајању од
најмање четири године из области: правних, економских, архитектонских, грађевинских, електротехничких
и других техничких наука,
- да има најмање пет година радног искуства,
- да није осуђиван за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности,
- да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови
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Сад, благовремено поднето девет разумљивих пријава од
којих су седам потпуне, а две непотпуне. На основу увида
у доказе о испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је
на седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора
Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“
Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске вештине, као
и поседовање стручног знања из делатности Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног предузећа „Спортски и
пословни центар Војводина“ Нови Сад, Комисија за именовања
Града Новог Сада је на седници од 27. јуна 2013. године,
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима,
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“
Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за спорт и омладину, ради
припреме предлога акта о именовању директора Јавног
предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови
Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад и Записника о спроведеном изборном
поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног
предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“, на
период од четири године именује Жарко Мићин, дипломирани правник из Новог Сада, као најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније обављати дужности директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Мићин Жарку из Новог Сада, Браће Дроњак 7
2. Стевовић Борису из Новог Сада, Мише Димитријевића
1/б
3. Поповић Слободану из Новог Сада, Булевар цара
Лазара 55/1
4. Рајков Бориславу из Новог Сада, Браће Јовандић 15
5. Ковачевић Саши из Новог Сада, Антона Чехова 28/22
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6. Вујиновић Мићу из Новог Сада, Гогољева 14
7. Травар Бранку из Новог Сада, Булевар ослобођења
115
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 6-19/2013-298-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада -пречишћен
текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ИЛИЈА ТРНИНИЋ, дипломирани економиста из Новог Сада, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора ''Стан'' Нови Сад, на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и ''Службеном листу Града Новог
Сада'', као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12), и члану 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 43/08). Чланом 31. став 3.
Закона о јавним предузећима прописано је да орган који
је надлежан за именовање, након разматрања достављене
листе и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе ,
док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује и разрешава директоре јавних
комуналних и других јавних предузећа.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12) и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања Града
Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 10/13),
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених
и пословних простора ''Стан'' Нови Сад број: 1087/2013-І
од 27. јуна 2013. године, који је објављен у ''Службеном

Број 35 – Страна 995.

гласнику Републике Србије'' број 49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 43. Статута Јавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора ''Стан'' Нови Сад од 13. марта 2013. године,
утврђено је да за Директора може бити именовано лице
које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан и пословно способан,
- да има општу здравствену способност,
- да поседује високо образовање стечено на студијама
другог степена или на основним студијама у трајању
од најмање четири године из области грађевинских,
електротехничких и других техничких наука, економске
или правне струке,
- да има најмање 5 година радног искуства од чега три
године на руководећим пословима,
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, или за кажњиво дело
које га чини недостојним за обављање послова директора.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора ''Стан'' Нови Сад, благовремено поднето пет
разумљивих и потпуних пријава. На основу увида у доказе
о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је на седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата
који испуњавају услове за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора ''Стан'' Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који
испуњавају услове за именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата
на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођење
Јавним комуналним предузећем, са освртом на карактеристике личности, способности за тимски рад и лидерске
вештине, као и поседовање стручног знања из делатности
Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за сваког кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове
за именовање директора Јавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних простора ''Стан'' Нови
Сад, Комисија за именовања Града Новог Сада је на седници од 27. јуна 2013. године, на основу члана 31. став 1.
Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа
за одржавање стамбених и пословних простора ''Стан''
Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
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са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за урбанизам и стамбене послове, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора ''Стан'' Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора ''Стан'' Нови Сад и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је
Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа
за одржавање стамбених и пословних простора ''Стан''
Нови Сад, на период од четири године именује Илија
Трнинић, дипломирани економиста из Новог Сада, као
најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније
обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа
за одржавање стамбених и пословних простора ''Стан''
Нови Сад.
Ово решење је коначно.
Решење доставити:
1. Илији Трнинић из Н.Сада, Змај Јовина 14
2. Радојици Џарић из Н.Сада, Стевана Дороњског 4/10
3. Борису Стевовићу из Н.Сада, Мише Димитријевића
1/б
4. Мићи Вујиновићу из Н.Сада, Гогољева 14
5. Вуку Томашевићу из Н.Сада, Дожа Ђерђа 4/19с
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 020-114/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЕМИЛИЈА МАРИЋ, магистар наука – област: економска дипломатија из Новог Сада, именује се за директора Јавног предузећа Градски информативни
центар „АПОЛО“ , на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог
Сада“, као и на званичној интернет презентацији
Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члану 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08). Чланом 31. став 3.
Закона о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи
je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe
листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa
jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу
прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa
листe, док је чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада прописано да Скупштинa Града Новог Сада у склaду
сa зaкoнoм, између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe
jaвних кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12) и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/13),
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“
Нови Сад број: 6-1/2013-1008-I од 31. маја 2013. године,
који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“,
број 49/13 од 5. јуна 2013. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 49. Статута Јавног
предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови
Сад од 14. марта 2013. године, утврђено је да за Директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да је стручњак из области информисања, новинарства,
медија и комуникација, а које су од значаја за делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано Јавно предузеће;
- стечено високо образовање на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године на
факултету политичких наука, филозофском факултету,
филолошком факултету, економском факултету, правном факултету или факултету за менаџмент;
- да има најмање пет година радног искуства, од чега
три године на пословима за које је основано Јавно
предузеће или најмање три године на руководећим
положајима;
- да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
- да није осуђивано за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности;
- да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови
Сад, благовремено поднета једна разумљива и потпуна
пријава, док је једна неблаговремена. На основу увида у
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доказе о испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је
на седници од 24. јуна 2013. године саставила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора
Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“
Нови Сад.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима,
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету
документацију и усменим разговором на основу кога је
ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне
вештине и способности за руковођење Јавним предузећем,
са освртом на карактеристике личности, способности за
тимски рад и лидерске вештине, као и поседовање стручног знања из делатности Предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија
је на седници од 27. јуна 2013. године, утврдила резултат
за кандидата.
Кандидата, који је, у складу са задатим параметрима
утврђеним Јавним конкурсом, испунио прописане услове
за именовање директора Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад, Комисија је на седници
од 27. јуна 2013. године, на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног предузећа Градски
информативни центар „Аполо“ Нови Сад.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за именовање
са бројчано исказаним и утврђеним резултатом, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку
достављена Градској управи за културу, ради припреме
предлога акта о именовању директора Јавног предузећа
Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад.
На основу достављене Листе кандидата за именовање
директора Јавног предузећа Градски информативни центар
„Аполо“ Нови Сад и Записника о спроведеном изборном
поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног
предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови
Сад, на период од четири године именује се ЕМИЛИЈА
МАРИЋ, магистар наука – област: економска дипломатија
из Новог Сада, као једини рангирани кандидат, који ће
најкомпетентније обављати дужности директора Јавног
предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови
Сад.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Емилији Марић из Новог Сада, Војводе Бојовића 12
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 6-1/2013-1081-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 16. алинеја један Одлуке о оснивању
Туристичке организације Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 53/08 и 29/90), Скупштина Града
Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Туристичке организације Града Новог Сада, коју је Управни
одбор Туристичке организације Града Новог Сада донео
на 55. седници, одржаној 27. фебруара 2013. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-299/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 141. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 107/05,
72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) и члана 24. тачка 32. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и
9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА АПОТЕКЕ
НОВИ САД
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Статута Апотеке Нови Сад, коју је Управни одбор Апотеке
Нови Сад донео на 12. седници одржаној 10. априла 2013.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-50/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), и члана 16. Одлуке о оснивању Агенције за
енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/05), Скупштина Града Новог Сада, у поступку поновног одлучивања по пресуди Управног суда Одељења
у Новом Саду број: III-3 У 10001/2012 од 25. јануара 2013.
године, на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
ДЕЈАН КОВАЧ разрешава се дужности директора Агенције
за енергетику Града Новог Сада, пре истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) којим је
прописана надлежност Скупштине Града Новог Сада да
именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа, установа, организација и служби чији
је оснивач Град Нови Сад.
Чланом 16. став 1. Одлуке о оснивању Агенције за
енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/05) прописано је да директор може бити
разрeшен дужности пре истека мандата када се утврди да
постоје разлози за разрешење предвиђени законом и Одлуком.
Ставом 2. и 3. наведеног члана Одлуке, прописано је
да Скупштина Града, после спроведеног поступка од стране посебне комисије, образоване и именоване од Скупштине Града, у којем се утврђује постојање законом и одлуком
прописаних разлога за разрешење директора Агенције, пре
истека мандата, одлучује да ли постоје разлози за разрешење
и доноси одговарајуће решење.
Пресудом Управног суда Одељења у Новом Саду, број:
III-3 У 10001/2012 од 25. јануара 2013. године, уважена је
тужба Ковач Дејана, поништено Решење Скупштине Града
Новог Сада од 29. јуна 2012. године, којим је разрешен
дужности директора Агенције за енергетику Града Новог
Сада, и предмет враћен Скупштини Града на поновно
одлучивање по поступку прописаним законом и Одлуком
о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада.
У поступку поновног одлучивања по наведеној пресуди
Управног суда Одељења у Новом Саду, Скупштина Града
Новог Сада на XVIII седници од 21. јуна 2013. године, ради
спровођења поступка у коме се утврђује постојање разлога за разрешење Ковач Дејана дужности директора Агениције
за енергетику Града Новог Сада, пре истека мандата, донела је Решење образовању и именовању Комисије за
утврђивање постојања разлога за разрешење Ковач Дејана
дужности директора Агениције за енергетику Града Новог
Сада, пре истека мандата, број: 020-109/2013-I.

9. јул 2013.

Комисија за утврђивање постојања разлога за разрешење
Ковач Дејана дужности директора Агенције за енергетику
Града Новог Сада, пре истека мандата, дана 5. јула 2013.
године утврдила је и доставила Скупштини Града Новог
Сада Извештај о утврђивању постојања разлога за разрешење
Ковач Дејана дужности директора Агениције за енергетику
Града Новог Сада, пре истека мандата, ради разматрања
и прихватања.
У Извештају Комисије, за период од 27. марта 2009. године до 29. јуна 2012. године, када је Ковач Дејан обављао
дужност директора Агенције за енергетику Града Новог
Сада, констатовано је следеће:
- да нису обављени послови из надлежности Агенције,
утврђени Одлуком о оснивању Агенције, а који се односе на:
● припрему Плана развоја енергетике у Граду којим се
утврђују потребе Града за енергијом, као и услови и
начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике
Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије
енергетике Републике Србије, који доноси Влада
Републике Србије;
● праћење стања у области коришћења и управљања
дистрибутивним системом за електричну енергију и
дистрибутивним системом за природни гас који су на
територији Града, и нису предлагане мере за њихову
заштиту;
● праћење стања и предлагање мере за унапређење
и даљи развој дистрибутивних система за електричну енергију и природни гас који су на територији Града, у складу са развојним потребама
- да није реализован ниједан пројекат из Стратегије привредног развоја Града Новог Сада чији је носилац Агенција
за енергетику Града Новог Сада и то:
● Ц 5.1 План развоја енергетике Града Новог Сада;
● Ц 5.2 Уштеда у потрошњи електричне енергије – јавна
расвета;
● Ц 5.3. Енергетска ефикасност јавних објеката
- да су, закључивањем од стране Ковач Дејана Уговора
о раду са лицем које није испуњавало услове прописане
Правилником о организацији и систематизацији послова у
Агенцији, прекршене одредбе Правилника о раду Агенције
за енергетику Града Новог Сада, као и да службена путовања
директора у иностранство (семинари, сајмови, стручна
усавршавања), у периоду од 1. јануара до 29. јуна 2012.
године, нису допринела унапређењу пословања и рада
Агенције за енергетику Града Новог Сада.
Наведене чињенице констатоване су увидом у документацију
Агенције за енергетику Града Новог Сада, Одлуку о оснивању
Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/05), Закон о јавним агенцијама
("Службени гласник републике Србије", 18/05 и 81/05), Статут Агенције за енергитику Града Новог Сада који је донео
Управни одбор Агенције 9. августа 2006. године, Стратегију
привредног развоја Града Новог Сада ("Службени лист
Града Новог Сада", број 49/09), Правилник о организацији
и систематизацији послова у Агенцији за енергетику Града
Новог Сада број: 22/07 од 9. марта 2007. године, Правилник
о изменама Правилника о организацији и систематизацији
послова у Агенцији за енергетику Града Новог Сада број:
II-020-7/2010-67 од 30. априла 2010. године и Уговор о раду број: II-020-7/2010-65 од 4. маја 2010. године.

9. јул 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Сходно наведеним чињеницама, Комисија је утврдила
да исте представљају пропусте у раду директора Агенције
и да су разлози за разрешење Ковач Дејана дужности директора Агенције за енергетику Града Новог Сада, пре истека мандата, те је предложила Скупштини Града Новог
Сада да се Ковач Дејана разреши дужности директора
Агенције за енергетику Града Новог Сада, пре истека мандата.
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници од 8. и 9.
јула 2013. године разматрала је Извештај Комисије за
утврђивање постојања разлога за разрешење Ковач Дејана
дужности директора Агениције за енергетику Града Новог
Сада, пре истека мандата и донела Закључак број: 020127/2013-I којим је прихватила наведени извештај.
На основу прихваћеног Извештаја и предлога Комисије
да се Ковач Дејан разреши дужности директора Агенције
за енергетику Града Новог Сада, пре истека мандата, Скупштина Града Новог Сада је у складу са чланом 16. Одлуке
о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада, донела Решење којим се Дејан Ковач разрешава дужности
директора Агенције за енергетику Града Новог Сада, пре
истека мандата.
Поука о правном средству:
Против овог решења може се покренути управни спор
код Управног суда у Београду, Одељење у Новом Саду, у
року од 30 дана од дана достављања Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-128/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници
8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА
I
ЖИВКУ ЋУРЧИЋУ престаје дужност председника Савета за праћење примене етичког кодекса, на основу поднете оставке.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".

Број 35 – Страна 999.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-183-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. Закона о јавним агенцијама
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/05 и 81/05 испр.) и члана 15. Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/10),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I
РАТКУ РОГАНУ престаје дужност вршиоца дужности
директора Стамбене агенције Града Новог Сада, због истека периода на који је именован.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-184-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. Закона о јавним агенцијама
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/05 и 81/05 испр.) и члана 15. Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/10),
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА

1000. страна – Број 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I

РАТКО РОГАН, дипломирани инжењер електротехнике
и рачунарства именује се за директора Стамбене агенције
Града Новог Сада, на период од пет година.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
У члану 24. став 1. Закона о јавним агенцијама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/05 и 81/05 -испр.),
утврђено је да директора јавне агенције именује оснивач
после спроведеног јавног конкурса.
Чланом 15. Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/10),
утврђено је да директора Стамбене агенције Града Новог
Сада именује Скупштина Града са листе кандидата коју
утврђује Управни одбор Стамбене агенције након спроведеног јавног конкурса у складу са законом. Наведеном одлуком и Статутом Стамбене агенције, утврђено је да за
директора може бити именовано лице које има високу
стручну спрему, најмање пет година радног искуства, да
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у Стамбеној
агенцији. Директор се именује на период од пет година.
Управни одбор Стамбене агенције Града Новог Сада,
28. маја 2013. године донео је Одлуку о расписивању Јавног
конкурса за именовање директора Стамбене агенције Града Новог Сада на период од пет година. Конкурс је објављен
у дневном листу „Дневник“ 30. маја 2013. године и у „Службеном листу Града Новог Сада“ 1. јуна 2013. године. На
јавни конкурс пријаве су поднела два кандидата. На седници Управног одбора, 21. јуна 2013. године, разматране
су приспеле пријаве на Јавни конкурс и констатовано да
су обе поднете благовремено и да су потпуне. На основу
приложене документације, утврђено је да су оба кандидата уз пријаву приложила све потребне доказе о испуњењу
услова за именовање прописаних конкурсом. Након детаљног
разматрања конкурсне документације и обављеног интервјуа
са кандидатима, Управни одбор је на основу члана 33.
Статута Стамбене агенције Града Новог Сада, утврдио
Листу кандидата и доставио је Скупштини Града, ради
именовања директора са Листе кандидата.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 76.
седници, 1. јула 2013. године, на основу Листе кандидата,
утврдила је Предлог решења да се Ратко Роган, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства именује за
директора Стамбене агенције Града Новог Сада, на период од пет година.
Поука о правном средству:

9. јул 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-185-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др. закон) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ САД",
НОВИ САД
I
МИЛАН КРТИНИЋ разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Дома здравља "Нови Сад", Нови Сад.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-186-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др. закон) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА "НОВИ САД", НОВИ САД
I

Против овог решења може се покренути управни спор
код Управног суда у Београду, Одељење у Новом Саду, у
року од 30 дана од дана достављања Решења.

МИЛАН КРТИНИЋ, дипломирани економиста, именује
се за директора Дома здравља "Нови Сад", Нови Сад, на
период од четири године.

9. јул 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
II

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложе ње
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12 и 45/13 – др. закон) и у члану 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), у којима је утврђено да Скупштина Града Новог Сада именује и разрешава директора
здравствене установе чији је оснивач Град.
Чланом 16. Статута Дома здравља "Нови Сад", Нови
Сад, утврђено је да за директора Дома здравља може бити именовано лице које поред општих услова прописаних
законом, испуњава и следеће услове:
1. има завршен медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет:
- специјалиста из једне гране медицине,
стоматологије или фармације из делатности
Дома здравља;
2. има високу школску спрему са завршеном едукацијом
из области здравственог менаџмента, и то:
- дипломирани економиста, или
- дипломирани правник, или

Број 35 – Страна 1001.

Управни одбор Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад,
донео је Одлуку да предложи Скупштини Града да именује
Милана Кртинића, дипломираног економисту за директора
Дома здравља "Нови Сад", Нови Сад, на период од четири године. Управни одбор је оценио да је Милан Кртинић,
досадашњи вршилац дужности директора, остварио значајне
резултате на побољшању квалитета рада и пословања Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад и да у свему испуњава
услове прописане јавним конкурсом.
На основу предлога Управног одбора Дома здравља
"Нови Сад", Нови Сад, Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града
Новог Сада на 76. седници 1. јула 2013. године, утврдила
је Предлог решења да се Милан Кртинић, именује за директора Дома здравља "Нови Сад", Нови Сад.
Поука о правном средству:
Против овог решења може се покренути управни спор
код Управног суда у Београду, Одељење у Новом Саду, у
року од 30 дана од дана достављања Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-187-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

- дипломирани психолог, или
- дипломирани педагог, или
- дипломирани социјални радник, или
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- дипломирани логопед;

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 11. став 1. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Скупштина
Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године
доноси

3. има најмање пет година радног стажа у области
здравствене заштите.
Управни одбор Дома здравља "Нови Сад", Нови Сад
донео је 16. маја 2013. године, Одлуку о расписивању конкурса за избор и именовање директора Дома здравља
„Нови Сад“, Нови Сад, на мандатни период од четири године. Конкурс је објављен у дневном листу "Дневник" 19.
маја 2013. године.
Управни одбор Дома здравља "Нови Сад", Нови Сад,
на седници од 21. јуна 2013. године констатовао је да је
благовремену пријаву на јавни конкурс за избор директора,
поднео један кандидат и да је пријава потпуна. Уз пријаву
су као докази за испуњење услова утврђених конкурсом,
приложени: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплома о завршеном Економском факултету у Суботици о стеченој високој школској спреми и стручном називу дипломирани економиста,сертификат о завршеној
школи менаџмента у здравству, потврда о радном стажу
проведеном у здравственој установи, уверење Министарства унутрашњих послова – Полицијске управе у Новом
Саду да није осуђиван, Уверење Основног суда у Новом
Саду да није стављен захтев за спровођење истраге, истражних радњи , да није подигнута оптужница или оптужни
предлог за кривична дела за која се гоњење преузима по
службеној дужности, пропратно писмо (биографија,
досадашњи постигнути резултати и план за наредни период). На основу увида у поднету документацију, Управни
одбор је констатовао да кандидат Милан Кртинић испуњава
услове за именовање прописане Законом и Статутом Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА
НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
I
Др МИЛАН ПАРОШКИ, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Историјског архива Града Новог
Сада, Петроварадин, због истека периода на који је именован.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-188-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

1002. страна – Број 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

9. јул 2013.
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ГОРАН ШИЈАН, представник родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

ДРАГАНА САМАРЏИЋ, представник родитеља
ИВАНКА ЈЕЛИЧИЋ, представник запослених
II
За чланове Школског одбора Основне школе „Прва
војвођанска бригада“ Нови Сад именују се:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ДУЧИЋ“ ПЕТРОВАРАДИН

ДРАГАНА ГОЛИК ПЕРИЋ, као представник родитеља
ЉИЉАНА ВУЈКОВИЋ КУЉАНЧИЋ, као представник
родитеља
ГОРДАНА СТЕФАНОВИЋ, као представник запослених

I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора „Јован
Дучић“ Петроварадин:
МИРЧЕТА ГОГИЋ, представник запослених, на лични захтев
МАРКО ШПАРОВИЋ, представник родитеља, на
лични захтев
II
За чланове Школског одбора Основне школе „Јован
Дучић“ Петроварадин именују се:
МАРИНА ЛИЧИНА, као представник запослених

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-190-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД

ДЕЈАН ГОЈКОВИЋ, као представник родитеља

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-189-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници
8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
I
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“
НОВИ САД
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора „Прва
војвођанска бригада“ Нови Сад:

МИТАР ШОБОТ бира се за председника Савета за
праћење примене етичког кодекса.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-191-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

9. јул 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 35 – Страна 1003.
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На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници
8. и 9. јула 2013. године доноси

На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
I
МИЛОРАД ВУКАШИНОВИЋ, бира се за члана Комисије
за представке и предлоге.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-192-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“ НОВИ САД
I
НИКОЛА ЧУДИЋ, представник запослених, разрешава
се дужности члана Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад.
II
ВЕСНА МИЉКОВИЋ ДРАГОЈЕВИЋ именује се за члана Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић
Тоза“ Нови Сад, као представник запослених.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-193-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

1004. страна – Број 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

9. јул 2013.

9. јул 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 35 – Страна 1005.

1006. страна – Број 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

9. јул 2013.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

553

ГРАД НОВИ САД
Скупштина
542
543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

Акциони план приступачности Града
Новог Сада (2013 – 2018. године)
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа „Завод
за изградњу Града“ у Новом Саду за
2013. годину

925

970

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Нови Сад за 2013. годину

970

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2013. годину

970

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа „Лисје“
Нови Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2013. годину

556

971

558
971

971

972

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за
2013. годину

972

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа „Тржница“
Нови Сад за 2013. годину

555

557

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа "Пословни
простор" у Новом Саду за 2013. годину

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за
2013. годину

554

559

560

561
972
562
973

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад
за 2013. годину

973

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад
за 2013. годину

973

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа „Пут“
Нови Сад за 2013. годину

973

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за
2013. годину

974

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за
2013. годину

974

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад за
2013. годину

974

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
рада Стамбене агенције Града Новог
Сада за 2013. годину

975

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
рада Туристичке организације Града
Новог Сада са Финансијским планом
и Програмом и планом промотивних
активности Града Новог Сада за
2013. годину

975

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града
Новог Сада, Нови Сад за 2013. годину

975

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
рада Историјског архива Града Новог
Сада, Петроварадин за 2013. годину

975

9. јул 2013.

Рег. бр.
563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма
рада Културног центра Новог Сада,
Нови Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма
рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма
рада Градске библиотеке у Новом
Саду, Нови Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
рада Позоришта младих, Нови Сад за
2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада ”Новосадског позоришта - Újvidéki Színház”,
Нови Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“,
Петроварадин за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
рада Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар „Младост“, Футог за
2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма рада
Установе за културу, информисање и
образовање Културно-информативни
центар „Кисач“, Кисач за 2013. годину
Решење о давању сагласности на
Програм рада и развоја Дома здравља
„Нови Сад“ за 2013. годину
Решење о давању сагласности на
Програм рада и развоја Апотеке Нови
Сад за 2013. годину
Решење о давању сагласности на
Програм рада и развоја Завода за
хитну медицинску помоћ Нови Сад
за 2013. годину
Решење о давању сагласности на
Програм рада и развоја Завода за
здравствену заштиту радника
Нови Сад за 2013. годину

Страна Рег. бр.
576

976
577

976

976

976

578

579

580

581
977
582
977
583

977

584

585
977

586

587
978
588
978
589
978
590
978
591

979

Број 35 – Страна 1007.

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на
Програм рада и развоја Завода за
здравствену заштиту студената Нови
Сад за 2013. годину

979

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду (Горан Вишњић)

979

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад (Драган Божић)

980

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад (Александар
Прибић)

981

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови
Сад (Стојан Иванишевић)

982

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор“ у
Новом Саду (Зоран Јовчић)

984

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад (Милан Новаковић)

985

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Нови Сад (Владимир Зеленовић)

986

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“
Нови Сад (Милош Тубић)

987

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад (Дејан Челар)

988

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови
Сад (Дарко Радић)

989

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа ‘’Паркинг
сервис’’ Нови Сад (Милан Костић)

990

Решење о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа
„Нови Сад“ Нови Сад (Милан Балаћ)

991

Решење о именовању директора Јавног предузећа ‘’Урбанизам’’ Завод за
урбанизам Нови Сад (Томислав Бокан)

992

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Спортски и пословни
центар Војводина“ Нови Сад (Жарко
Мићин)

993

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора
‘’Стан’’ Нови Сад (Илија Трнинић)

995

1008. страна – Број 35

Рег. бр.

592

593

594

595

596

597

598

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Решење о именовању директора Јавног предузећа Градски информативни
центар „Аполо“ (Емилија Марић)
Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Статута Туристичке
организације Града Новог Сада
Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допуни Статута
Апотеке Нови Сад
Решење о разрешењу дужности директора Агенције за енергетику Града
Новог Сада (Дејан Ковач)
Решење о престанку дужности председника Савета за праћење примене
етичког кодекса
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Стамбене
агенције Града Новог Сада (Ратко
Роган)
Решење о именовању директора
Стамбене агенције Града Новог Сада
(Ратко Роган)

Страна Рег. бр.

599
996
600
997
601
997
602
998
603
999
604
999

605
606

999

9. јул 2013.

Предмет

Страна

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља "Нови
Сад", Нови Сад (Милан Кртинић)

1000

Решење о именовању директора Дома
здравља "Нови Сад", Нови Сад
(Милан Кртинић)

1000

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског архива Града
Новог Сада, Петроварадин (Др Милан
Парошки)

1001

Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне
школе „Јован Дучић“ Петроварадин

1002

Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне
школе „Прва војвођанска бригада“
Нови Сад

1002

Решење о избору председника Савета
за праћење примене етичког кодекса

1002

Решење о избору члана Комисије за
представке и предлоге

1003

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне школе
„Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад

1003

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

