СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXI - Број 50

НОВИ САД, 10. децембар 2012.

примерак 200,00 динара

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

I

1082
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 44. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
50/11 и 47/12) на предлог Градоначелника Града Новог
Сада, Градско веће Града Новог Сада на 13. седници од
7. децембра 2012. године доноси

У Решењу о Програму инвестиционих активности за
основне школе за 2012. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 19/12 и 39/12), у тачки III износ:
„143.950.000,00“ замењује се износом: „154.181.055,79“.
II
Програм инвестиционих активности за основне школе
за 2012. годину, који је саставни део Решења, мења се и
гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Планирани износ
у динарима

Опис

1.1. О.Ш. “Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

Друга фаза надоградње школског објекта

41.214.000,00

1.2. O.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад

Друга фаза изградње спортске хале на Ченеју

34.000.000,00

1.3. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад

Уградња гасне опреме и система за детекцију гаса

1.4. О.Ш. „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад Изградња трафо станице за новоизграђени део школе
1.6. О.Ш. “Васа Стајић“ Нови Сад

Изградња прикључка водовода

1.7. О.Ш.“Душан Радовић“ Нови Сад

Изградња прикључака на комуналну и другу
инфраструктуру

799.000,00
1.205.000,00
282.000,00
1.000.000,00

Укупно:

78.500.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Планирани износ
у динарима

2.1. O.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

Реконструкција електроинсталација

900.000,00

2.2. О.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад

Адаптација кровног покривача

3.800.000,00

2.3. О.Ш.“Десанка Максимовић“ Футог

Реконструкција школске ограде

3.750.000,00

2.4. О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад

Реконструкција санитарних чворова

3.900.000,00
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2.5. О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин

Реконструкција електроинсталација
Реконструкција крова и санација подручног објекта
школе у Малиновој улици и санација дворишта
школе

3.900.000,00
7.000.000,00

2.6. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад

Реконструкција кровног покривача

3.250.000,00

2.7. О.Ш. „Прва војвођанска бригада“
Нови Сад

Реконструкција санитарних чворова
Реконструкција кровног покривача

550.000,00
1.950.000,00
Укупно:

29.000.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Планирани износ
у динарима

3.1. О.Ш. „Милан Петровић“ Нови Сад

Израда плана заштите од пожара

232.000,00

3.2. О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад

Сагласност за топловодни прикључак
Сагласност за водоводни прикључак
Сагласност за електро прикључак
Надзор над реконструкцијом дворишта

3.3. О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад

- Трошкови измене пројекта
- Стручни надзор над другом фазом изградње сале,
координатор за безбедност и здравље на раду у
фази извођења радова

3.4. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад

- Израда машинског пројекта
- Атест громобранске инсталације
- Контролисање гасне инсталације

151.200,00
124.500,00
14.160,00

3.5. О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови Сад

Прикључење објекта на електро систем
Главни пројекат заштите од пожара
Геодетско снимање
Употребна дозвола
Парцелација
Накнада за картирање објекта
Технички преглед

980.000,00
230.000,00
23.600,00
30.000,00
24.000,00
11.500,00
200.000,00

3.6. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

- Грађевинска дозвола
- Пројекат реконструкције електроинсталација и
технички надзор

4.350.000,00
113.590,00

3.7. О.Ш.“Светозар Марковић Тоза“ Нови
Сад

- Прикључак надограђеног објекта на електро-мрежу
- Трошкови израде употребне дозволе
- Измена пројекта електроинсталације
- Технички преглед

2.250.000,00
30.000,00
40.000,00
200.000,00

3.8. О.Ш.“Никола Тесла“ Нови Сад

- Монтажа мерача протока гаса и температурног
коректора
- Техничка контрола пројектно-техничке
документације за доградњу објекта
- Техничка контрола пројекта ниске струје
- Претходна сагласност за прикључење на гасну
мрежу
- Коначна ауторска сагласност
- Изјава о обједињеној контроли на пројектеинсталација јаке струје, заштите од пожара,
водовод и канализација

10.150,00
11.000,00
5.200,00
74.000,00
135.000,00
1.260.000,00

321.000,00
27.200,00
9.500,00
21.300,00
80.000,00
13.000,00
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3.9. О.Ш. „Вељко Влаховић“ Шангај

Геодетска и геомеханичка испитивања
Грађевинска дозвола

141.600,00
300.000,00

3.10. О.Ш. „Јован Јовановић Змај“
Ср.Каменица

Израда пројекта за надоградњу школског објекта и
изградњу спортске хале

3.11. О.Ш. „Десанка Максимовић“ Футог

- Израда пројекта хидрантске мреже
- Главни пројекат ЗОП за фискултурну салу

3.12. О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад

Надзор над реконструкцијом крова
Прикључење хидрантског вода

235.000,00
118.000,00

3.13. О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник

Пројекат адаптације електроинсталација
Главни пројекат реконструкције топловодне
котларнице

330.000,00
59.000,00

3.14. О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач

- Израда главног пројекта трпезарије и кухиње
- Монтажа и контрола детектора гаса

356.500,00
256.000,00

3.15. О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин

- Надзор над реконструкцијом гасних инсталација
- Надзор над реконструкцијом електроинсталатерских
радова
- Пројектно-техничка документација и надзор над
реконструкцијом крова и санацијом подручног
објекта школе у Mалиновој улици

151.200,00

2.500.000,00
22.800,00
73.000,00

238.000,00
1.231.055,79

3.16. О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад

Надзор над реконструкцијом темеља

30.000,00

3.17. О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч

Монтажа и контрола детектора за гас

47.000,00

3.18. О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

- Стручни надзор над другом фазом надоградње,
измена пројекта надоградње, координатор за
безбедност и здравље на раду у фази извођења
радова и технички преглед
Укупно:

1.670.000,00

18.731.055,79

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Планирани
износ у
динарима

4.1. О.Ш. „Јосип Славенски“ Нови Сад

Канцеларијски намештај

120.000,00

4.2. О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад

Канцеларијски намештај

300.000,00

4.3. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

Опрема за кухињу, усисивачи, штампачи и моторна
косачица

710.000,00

4.4

Рачунарска и видео опрема

О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад

1.500.000,00

4.5. О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад

Канцеларијски намештај, рачунари, телефони,
фотокопир апарат, штампачи

500.000,00

4.6. О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч

Машина за прање судова и фрижидер

4.7. О.Ш.“Људовит Штур“ Кисач

Тракасте завесе, комбиновани фрижидер,
веш машина

261.000,00

4.8. О.Ш.“Михајло Пупин“ Ветерник

Фотокопир апарат
Моторна косачица

116.000,00
58.000,00

4.9. О.Ш.„Јован Јовановић Змај“
Ср. Каменица

Рачунари, штампачи, телефонска централа,
намештај за зборницу

379.100,00

72.000,00
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4.10. O.Ш. „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад Расхладни уређај за кухињу

147.000,00

4.11. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад

Фотокопир апарат, рачунарска опрема, штампач,
пројектор и пројекционо платно

324.000,00

4.12. О.Ш. „Десанка Максимовић“ Футог

Косачица, фотокопир апарат и опрема за кухињу

435.200,00

4.13. О.Ш.„Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

Опрема за нову зборницу у реновираном делу школе

280.000,00

4.14. О.Ш.“Лаза Костић“ Ковиљ

Опрема за зборницу

4.15. O.Ш.“Иво Андрић“ Будисава

Рачунарска и видео опрема

30.000,00
1.167.700,00
Укупно:

6.400.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Планирани износ
у динарима

Опис

5.1. О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад

Намештај за учионице

197.500,00

5.2. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

Намештај за учионице
Опрема за фискултурну салу

1.800.000,00
1.000.000,00

5.3. О.Ш. „Десанка Максимовић“ Футог

Мултимедијални систем

2.750.000,00

5.4. О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад

Школски намештај

5.5. О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

Опремање учионица у надограђеном делу школе

461.000,00

5.6. О.Ш. „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад Рачунарска и видео опрема

2.370.000,00
1.950.000,00

5.7. О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач

Школске беле табле
Школски намештај

150.000,00
800.000,00

5.8. О.Ш.“Свети Сава“ Руменка

Рачунарска и видео опрема

900.000,00

5.9. О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч

Школски намештај
Графичка преса

210.000,00
76.500,00

5.10. О.Ш. „Јован Јовановић Змај“
Ср. Каменица

Магнетне беле табле

270.000,00

5.11 О.Ш. „Прва војвођанска бригада“
Нови Сад

Школске клупе и столице

300.000,00

5.12. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад

Беле табле и интерактивна табла

375.000,00

5.13. О.Ш. „Лаза Костић“ Ковиљ

Школски намештај

340.000,00

5.14. О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад

Рачунарска и видео опрема

1.950.000,00

5.15. О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад

Мултимедијални систем

2.000.000,00

5.16. О.Ш. „Петефи Шандор“ Нови Сад

Рачунарска и видео опрема

1.950.000,00

5.17. О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник

Школске табле

150.000,00
Укупно:

20.000.000,00
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6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Планирани износ
у динарима

Опис

6.1.

O.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч

Рачуноводствени софтвер
Књиге за библиотеку

20.000,00
27.027,00

6.2.

О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин

Књиге за библиотеку

85.027,00

6.3

О.Ш. „Марија Трандафил“ Ветерник

Антивирус програм
Књиге за библиотеку

73.000,00
27.027,00

6.4.

О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

257.027,00

6.5.

О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

154.027,00

6.6.

O.Ш. „22 август“ Буковац

Компјутерски софтвер
Књиге за библиотеку

42.000,00
27.027,00

6.7.

ШООИВ „Свети Сава“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.8.

О.Ш. „Јосип Славенски“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.9.

О.Ш. „Вељко Влаховић“ Шангај

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.10. О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.11. О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.12. О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.13. О.Ш.“Иван Гундулић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.14. О.Ш.“Ђура Јакшић“ Каћ

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.15. О.Ш.“Иво Андрић“ Будисава

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.16. О.Ш. „Лаза Костић“ Ковиљ

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.17. О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.18. О.Ш.“Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.19. О.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.20. О.Ш. „Бранко Радичевић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.21. О.Ш.“Васа Стајић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.22. О.Ш. „Соња Маринковић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.23. О.Ш.“Жарко Зрењанин“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.24. О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.25. О.Ш.“Петефи Шандор“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.26. О.Ш. „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.27. О.Ш. „Свети Сава“ Руменка

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.28. О.Ш.“Људовит Штур“ Кисач

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.29. О.Ш.“Милош Црњански“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.30. О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.31. О.Ш.“Михајло Пупин“ Ветерник

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.32. О.Ш.“Вељко Влаховић“ Бегеч

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.33. О.Ш. „Десанка Максимовић“ Футог

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.34. О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.35. О.Ш.“Мирослав Антић“ Футог

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.36. О.Ш. „Алекса Шантић“ Степановићево

Књиге за библиотеку

27.027,00

6.37. О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Ср. Каменица

Књиге за библиотеку

27.028,00
Укупно:

1.550.000,00„
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III

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-534/2012-II
7. децембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
средње школе за 2012. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 23/12), у тачки III износ: „42.750.000,00“
замењује се износом: „43.750.000,000“.
II
Програм инвестиционих активности за средње школе
за 2012. годину, који је саставни део Решења, мења се и
гласи:

1083
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 44. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
50/11 и 47/12) на предлог Градоначелника Града Новог
Сада, Градско веће Града Новог Сада на 13. седници од
7. децембра 2012. године доноси

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Планирани износ
у динарима

Опис

1.1. Гимназија „Светозар Марковић“ Нови Сад Извођење грађевинских радова на свечаној
сали Гимназије

3.900.000,00

1.2. Школа за дизајн „Богдан Шупут“ Нови Сад Изградња и реконструкција електроинсталација

1.100.000,00

Укупно:

5.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Планирани износ
у динарима

Опис

2.1. Економска школа „Светозар Милетић“ Нови Сад

Адаптација подрумских просторија у
ученичке кабинете

3.600.000,00

2.2. Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад

Реконструкција електроинсталација

3.700.000,00

2.3. Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад

Реконструкција кровног покривача

3.500.000,00

2.4. Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови Сад

Подополагачки радови

2.5. Пољопривредна школа са домом ученика Футог

Реконструкција електроинсталација

500.000,00

Укупно:

3.700.000,00
15.000.000,00
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3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

3.1. Пољопривредна школа са домом
ученика Футог

Планирани износ
у динарима

Опис
Геомеханички и хидрогеолошки елаборат, пројекат
противпожарне заштите, елаборат енергетске
ефикасности, техничка контрола главног пројекта,
водоводни, канализациони и електро прикључци,
пројекат спољног уређења и опремања објекта и
употреба дозвола за фискултурну салу

3.2. Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови Сад Израда пројектно-техничке документације нове
зграде Музичке школе
Грађевинска дозвола
3.3. Економска школа „Светозар Милетић“
Нови Сад

Израда пројекта електро-инсталација

1.532.000,00
1.250.000,00
342.000,00

3.4. Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Технички надзор електричних инсталација
Нови Сад
3.5. Балетска школа Нови Сад

2.900.000,00

24.000,00

Израда пројектно-техничке документације нове
зграде Балетске школе
Грађевинска дозвола

1.532.000,00
1.250.000,00

3.6. Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад

Израда пројекта за реконструкцију и надзор над
реконструкцијом кровног покривача

370.000,00

3.7. Гимназија „Јован Јовановић Змај“
Нови Сад

Израда идејног пројекта ентеријера у поткровљу
Гимназије

1.100.000,00

3.8. Техничка школа „Милева Марић
Ајнштајн“

УУ за изградњу Дома ученика

700.000,00
Укупно:

11.000.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Планирани износ
у динарима

4.1. Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад

Намештај за канцеларије

420.000,00

4.2. Пољопривредна школа са домом ученика Футог

Рачунарска опрема

110.000,00

4.3. Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад

Рачунарска и видео опрема

4.4. Школа за дизајн „Богдан Шупут“ Нови Сад

Рачунарска опрема

2.970.000,00
500.000,00

Укупно:

4.000.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

5.1. Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад

Школске столице и столови и школска
опрема за вршење праксе

5.2. Гимназија „Исидора Секулић“ Нови Сад

Тракасте завесе за кабинете

5.3. Економска школа „Светозар Милетић“ Нови Сад

Рачунарска и видео опрема
Намештај за учионице

Планирани износ
у динарима
1.000.000,00
330.000,00
2.500.000,00
500.000,00
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Видео надзор, пројектори и рачунар

5.5. Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад Намештај за учионице
5.6. Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад

332.000,00
500.000,00

Рачунарска и видео опрема

1.838.000,00
Укупно:

7.000.000,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Опис

Планирани износ
у динарима

6.1. Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

162.492,00

6.2. Економска школа „Светозар Милетић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

312.500,00

6.3. Пољопривредна школа са домом ученика Футог

Књиге за библиотеку

212.500,00

6.4. Средња машинска школа Нови Сад

Књиге за библиотеку

212.500,00

6.5. Медицинска школа „7.април“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

94.900,00

6.6. Гимназија „Лаза Костић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

130.108,00

6.7. М.Ш. „Исидор Бајић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

62.500,00

6.8. Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

62.500,00

6.9. Гимназија „Светозар Марковић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

62.500,00

6.10. Средња балетска школа Нови Сад

Књиге за библиотеку

62.500,00

6.11. Школа за дизајн „Богдан Шупут“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

62.500,00

6.12. Т.Ш. „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

62.500,00

6.13. Т.Ш. „Павле Савић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

62.500,00

6.14. Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

62.500,00

6.15. Гимназија „Исидора Секулић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

62.500,00

6.16. С.Ш. „Милан Петровић“ Нови Сад

Књиге за библиотеку

62.500,00

Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Укупно:

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-553/2012-II
7. децембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1.750.000,00„
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11)
и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 13. седници од 7.
децембра 2012. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ САД
ЗА 2012. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности Завода за
здравствену заштиту радника Нови Сад за 2012. годину

10. децембар 2012.
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(„Службени лист Града Новог Сада“, број 9/12), у тачки III.
алинеја четврта уместо тачке ставља се зарез и додаје
алинеја пета која гласи:
„- лиценцираног софтвера за холтер и неинвазивно
мерење крвног притиска, 1 комад.“
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-80/2012-II
7. децембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 50 – Страна 1689.

Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе
активности установа културе чији је оснивач Град Нови
Сад у износу од 48.294.100,00 динара, из извора
финансирања 01 у износу од 45.374.100,00 динара, извора финанисирања 07 у износу од 1.100.000,00 динара и из
извора финанисирања 13 у износу од 1.820.000,00 динара, распоређују се по следећим наменама:
1. економскa класификацијa 511 - Зграде и грађевински објекти - 16.400.000,00 динара, и то: износ
од 16.000.000,00 динара - извор финансирања 01 и
износ од 400.000,00 динара – извор финансирања
13:
- економска класификација 5113 – Капитално
одржавање зграда и објеката – 16.000.000,00
динара - извор финансирања 01,
- економска класификација 5114 – Пројектно
планирање - 400.000,00 динара – извор финансирања 13,

1085
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 13.
седници од 7. децембра 2012. године доноси

РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2012.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 8/12,
32/12-испр. и 45/12), тачка III мења се и гласи:
”III
Средства за реализацију Програма планирана су у буџету
Града Новог Сада за 2012. годину, у укупном износу од
48.294.100,00 динара, и то: из извора финансирања 01 у износу од 45.374.100,00 динара, из извора финанисирања 07 у
износу од 1.100.000,00 динара, и из извора финанисирања 13
у износу од 1.820.000,00 динара, а користиће се у складу са
оствареним приходима буџета, по динамици утврђеној у
овом програму.“
II
Програм инвестиционих активности за установе културе
чији је оснивач Град Нови Сад за 2012. годину, који је саставни део Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за
2012. годину, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
ЗА 2012. ГОДИНУ

2. економскa класификацијa 512 – Машине и опрема
– 26.464.100,00 динара, и то: износ од 24.044.100,00
динара - извор финансирања 01, износ од
1.000.000,00 динара - извор финансирања 07 и износ од 1.420.000,00 динара – извор финансирања
13:
- економска класификација 5121 – Опрема
за саобраћај – 1.400.000,00 динара - извор
финансирања 01,
- економска класификација 5122 – Административна
опрема – 13.130.000,00 динара, и то: износ од
10.710.000,00 динара - извор финансирања
01, износ од 1.000.000,00 динара - извор
финансирања 07 и износ од 1.420.000,00
динара – извор финансирања 13,
- економска класификација 5125 – Медицинска
и лабораторијска опрема – 100.000,00 динара
- извор финансирања 01,
- економска класификација 5126 – Опрема
за образовање, науку, културу и спорт –
8.334.100,00 динара - извор финансирања 01,
- економска класификација 5128 – Опрема
за јавну безбедност – 3.500.000,00 динараизвор финансирања 01,
3. економскa класификацијa 515 – Нематеријална имовина – 5.430.000,00 динара, и то: износ од
5.330.000,00 динара - извор финансирања 01 и
износ од 100.000,00 динара - извор финансирања
07:
- економска класификација 5151 – Нематеријална имовина – 5.430.000,00 динара, и то: износ
од 5.330.000,00 динара - извор финансирања
01 и износ од 100.000,00 динара - извор
финансирања 07.
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1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб

1.1

1.2

1.3

1.4

Пфп

349.01

349.01

349.01

349.01

Ек.
клас.

5113

5113

5113

5113

ИФ

Индиректни корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Износ у динарима

Планирано
време
реализације

Музеј Града Новог
Сада

Радови на привођењу
намени постојећег атријума
- више-наменски простор
централног јужног улаза и
постојећих тоалета испод
степеништа северног улаза

3.000.000,00

новембар

„Новосадско
позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Замена дотрајале дворишне
капије, доградња простора
за одлагање фундуса,
промена службеног улаза
позоришта одвајањем
билетарнице и адаптација
мале сале

7.200.000,00

фебруар

01

Позориште младих

Наставак радова на санацији
и адаптацији Велике сале израда новог портала на
Великој сцени Позоришта
младих

3.800.000,00

децембар

01

Установа за културу,
информисање и
образовање Културноинформативни центар
„Кисач“ Кисач

Замена електро инсталација,
опреме и разводних ормара
и доградња недостајуће
електро мреже

2.000.000,00

јул

01

01

Укупно:

16.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Рб

Пфп

2.1

349.02

Ек. клас. ИФ
5114

13

Индиректни корисник
Установа за културу,
информисање и образовање Културно-информативни центар „Кисач“

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)
Израда пројектне документације
– обезбеђивање урбанистичких
услова и локацијске дозволе за
постојећи урбанистички пројекат

Укупно:

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

400.000,00

децембар

400.000,00

3. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ

Рб

Пфп Ек. клас. ИФ

3.1 350.01

5121

Индиректни корисник

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Набавка возила за транспорт
01 Музеј Града Новог Сада музејских предмета, опреме и
људи
Укупно:

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

1.400.000,00

јануар

1.400.000,00
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4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Рб

Пфп

Ек.
ИФ Индиректни корисник
клас.

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

4.1

350.02 5122

01

Музеј Града Новог
Сада

Набавка: полица, металних ормана,
картотечких ормана, канцеларијске
опреме, рачунара и софтвера неопходног за обраду и чување музејских
података, ормана са ваљцима за текстилне предмете, носача за таписерије,
радних столова, столица, рачунара,
штампача, ТА - пећи, уљаних радијатори, разгласа за изложбени простор,
платна за видео пројекције, диктафона

4.2

350.02 5122

01

Музеј Града Новог
Сада

Набавка професионалне опреме за
презентацију -tоuch skreen са постољем

350.02 5122

Набавка: рачунарске опреме, систем
БАР КОДА, фотокопир апарата, фотоГрадска библиотека апарата, електронске лупе, пројектора
01
у Новом Саду
и платна, ТВ апарата и DVD апарата,
радиокасетофона- CD плејера, видео
камера, клима уређаја и намештаја

4.3

Историјски архив
Града Новог Сада

Набавка: видео бим за презентацију и
едукацију, изложбених панела, рачунарске опреме, фотокопир апарата,
канцеларијских столица и столова,
скенеар А3, ласерских принтера,
штампача, телефакса, клима уређаја,
телефона и диктафона

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

300.000,00

јануар,
март

1.925.000,00

јануар,
март

3.578.000,00

март,
април,
мај,
јун,
септембар

1.252.000,00

март

4.4

350.02 5122

01

4.5

350.02 5122

„Новосадско
01 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Набавка рачунарске опреме

200.000,00

јануар

4.6

350.02 5122

01 Стеријино позорје

Набавка рачунарске опреме

150.000,00

април

4.7

350.02 5122

Установа за израду
01 таписерија
„Атеље 61“

Набавка: клима уређаја, усисивача за
дубинско чишћење, lcd телевизора и
dvd плејера, ормара за архиву и
библиотеку, радијатора, дигиталног
фотоапарта и камeра

405.000,00

јануар,
фебруар,
март,
април

4.8

350.02 5122

01

350.02 5122

Установа за културу,
информисање и
образовање Култур- Набавка опреме за климатизацију
01
но-информативни
позоришне сале
центар „Младост“
Футог

4.9

4.10 350.02 5122

07

Културни центар
Новог Сада

Историјски архив
Града Новог Сада

Набавка: телефонске централе, рачунарске опреме, видео бима,блу-реј
плејера и филмске електорнске опреме

Набавка рачунарске, фотографске и
канцеларијске опреме

2.300.000,00

600.000,00

1.000.000,00

јануар

фебурар

април
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4.11 350.02 5122

Завод за заштиту
13 споменика културе
Града Новог Сада

4.12 350.02 5122

13
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Набавка комуникационе опреметелефонска централа

Културни центар
Новог Сада

Набавка рачунарске опреме

Укупно:

420.000,00

децембар

1.000.000,00

децембар

13.130.000,00

5. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

Рб
5.1

Пфп

Ек.
ИФ
клас.

350.03 5125

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Индиректни корисник

01 Музеј Града Новог Сада

Набавка лабораторијске опреме

Укупно:

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

100.000,00

април

100.000,00

6. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

Музеј Града Новог Сада

Набавка: одвлаживача, овлаживача
ваздуха као и уређаја за мерење
температуре и влажности ваздуха

400.000,00

јануар,
фебруар

Градска библиотека у
Новом Саду

Набавка полица и пултова за
библиотекаре

334.100,00

фебруар

фебруар,
април

Ек.
клас.

ИФ

Индиректни корисник

6.1 350.04 5126

01

6.2 350.04 5126

01

Рб

Пфп

6.3 350.04 5126

01

„Новосадско позориштеUjvideki Szinhaz“

Набавка: опреме за тонско-светлосне ефекте, бежичних предајника,
директ димера, DMX сплитера,
видео пројектора и миксете, бас
2.600.000,00
звучника, кросоверзи и скенера,
електричног клавира и ручног
алата.

6.4 350.04 5126

01

Позориште младих

Набавка опреме за расвету и
озвучење

2.000.000,00

април

01

Установа за културу, информисање и образовање
Културно-информативни
центар „Младост“ Футог

Израда челичне конструкције,
набавка музичких инструмената и
набавка недостајућих ношњи за
фолклорни ансамбл

3.000.000,00

фебруар

6.5 350.04 5126

Укупно:

8.334.100,00

7. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

Рб

Пфп

Ек.
ИФ
клас.

Индиректни
корисник

7.1 350.05 5128

01

Музеј Града
Новог Сада

7.2 350.05 5128

01

Опис
(Намена за коју ће се средства користити)
Постављање противпожарних и сигурносних
врата и паник расвете, аларма и пп апарата.

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

500.000,00

јануар

Културни центар
Набавка опреме за видео надзор
Новог Сада

3.000.000,00

јануар

Укупно:

3.500.000,00
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8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Рб

Пфп

Ек.
ИФ
клас.

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Индиректни корисник

Набавка софтвера

Износ у
динарима

8.1 351.01 5151

01 Музеј Града Новог Сада

8.2 351.01 5151

01

Градска библиотека у
Новом Саду

Набавка књига и остале некњижне
5.000.000,00
грађе

8.3 351.01 5151

07

Градска библиотека у
Новом Саду

Набавка књига и остале некњижне
грађе

Укупно:

330.000,00

100.000,00

Планирано
време
реализације
јануар
фебруар,
октобар
октобар

5.430.000,00
„

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2012-17/3-II
7. децембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

- САЊА КУСТУДИЋ, психолог Центра за социјални
рад Града Новог Сада
- ЧИЛА СТОЈАНОВИЋ, координатор пројеката Новосадског хуманитарног центра
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-79/2012-II
7. децембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Пословника о раду Градског
већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 42/11), Градско веће Града Новог Сада на 13.
седници од 7. децембра 2012. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
И ТРАЈНА РЕШЕЊА ИЗБЕГЛИХ И
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
1. Разрешавају се дужности члана Савета за управљање миграцијама и трајна решења избеглих и расељених
лица:
МИЛИЦА ВИДОВИЋ
ВЕСЕЛИН СЛАНКАМЕНАЦ
ЉУБИЦА ОСТОВИЋ
ДЕЈАН ЖИВКОВИЋ
2. У Савет за управљање миграцијама и трајна решења
избеглих и расељених лица, именују се чланови:
- СТАНИСЛАВА БЕЉАНСКИ, ПР координатор
Одељења за односе са јавношћу Кабинета Градоначелника Града Новог Сада
- МАРИНА МАРЧИЋ, шеф Одсека за послове месних заједница Градске управе за опште послове

1087
На основу Акционог плана за спровођење активности у
борби против дрога на територији Града Новог Сада од
2010. до 2013. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/2010) Градско веће Града Новог Сада на 13.
седници од 7. децембра 2012. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ДРОГА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2012. ГОДИНУ
I. Овим решењем утврђује се Програм за спровођење
активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада за 2012. годину (у даљем тексту: Програм), који
чини саставни део овог решења.
II. Програмом, у складу са циљевима и активностима
утврђеним у Акционом плану за спровођење активности у
борби против дрога на територији Града Новог Сада од
2010. до 2013. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/10), утврђени су циљеви, главне активности,
активности, индикатори, носиоци активности, извори
финансирања и временски оквир за њихово спровођење.
III. Основи циљеви који се желе постићи Програмом су:
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1. координација,
2. смањење потражње дрога,
3. прикупљање података, информисање и евалуација.
IV. Носиоци појединих активности из Програма дефинисани су тако што се за сваку активност одређују носиоци и то они који предлажу и реализују те активности.
V. Финансијска средства потребна за реализацију
главних активности и активности Програма опредељена
су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину, у
оквиру надлежних градских управа, а у складу са њиховим
планираним главним активностима и активностима.
VI. Надзор над реализацијом Програма врше градске
управе, у делу који се односи на реализацију главних активности и активности из њихове надлежности.
VII. Градске управе подносе, Комисији за борбу против
дрога, годишњи извештај о реализацији главних активности и активности из своје надлежности које су утврђене
Програмом.
Комисија из става 1. ове тачке подноси, Градском већу
Града Новог Сада, годишњи извештај о реализацији
Програма.
VIII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-79/2012-II
7. децембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɜɚ ɪɟɞɨɜɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɭ 2012.
ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɯ (ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ

Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɨɝɚ ɤɚɨ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɬɟɥɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɚɞɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ

Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨʁɢɯ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɩɥɚɧɢɪɚʁɭ
ɢ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɧɢɜɨɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ⱥɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɢ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

ɂɫɩɭʃɟɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɢ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢ ɡɚɩɢɫɧɢɰɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

2. Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟ ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɨɝ ɢ ɦɭɥɬɢɪɟɫɨɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1. Ʉɨɧɬɪɨɥɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

3. ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ

2. ɨɫɢɝɭɪɚɜɚʃɟ ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɨɝ ɢ ɦɭɥɬɢɪɟɫɨɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ

1. ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ,

ɐɢʂɟɜɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɫɭ:

1. ɄɈɈɊȾɂɇȺɐɂȳȺ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ

-
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Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ,

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ,
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɢɭɧɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ,

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

ɦɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

-

-

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɨɝɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɉɊɈȽɊȺɆ
ɁȺ ɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɍ ȻɈɊȻɂ ɉɊɈɌɂȼ ȾɊɈȽȺ ɇȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ ȽɊȺȾȺ ɇɈȼɈȽ ɋȺȾȺ ɁȺ 2012. ȽɈȾɂɇɍ

10. децембар 2012.
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ, ɫɤɭɩɨɜɚ ɭ
2012. ɝɨɞɢɧɢ

Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɞɚ ɫɟ ɭɤʂɭɱɟ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɤɚɦɩɚʃɟ, ɩɭɬɟɦ ɦɟɞɢʁɚ, ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɡɢɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɭɥɢɱɧɢɯ
ɚɤɰɢʁɚ

"Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ 26. ʁɭɧɚ" (Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ȳȺɁȺɋ-ɚ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ).

"ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɭɥɢɰɢ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ
ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ "Ɋɚɫɤɪɲʄɟ"),

"Ɍɪɢɉ - ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ, ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɢ ɩɨɞɪɲɤɚ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɉɊȿȼȿɇɌ),

"Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɞɚɬɭɦɚ ɢɡ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɡɞɪɚɜʂɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ),

"Stand Up Novi Sad 2012" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɭ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ),

•

"Ɉɬɜɨɪɟɧɚ ɜɪɚɬɚ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɡɚ 2012.
ɝɨɞɢɧɭ",
ɞɪɭɝɟ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɤɚɦɩɚʃɟ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ - Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ

Ȼɪɨʁ ʁɚɜɧɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ, ɤɚɦɩɚʃɚ /
ɨɛɭɯɜɚɬ ɝɪɚɻɚɧɚ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ"
ɇɨɜɢ ɋɚɞ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

Ȼɪɨʁ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɝɪɚɻɚɧɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɨɝɚ,

Ȼɪɨʁ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ,
ɫɤɭɩɨɜɚ/ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ,

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

-

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ
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•

Ⱥɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ:

•

•

•

•

•

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɫɚ ɰɢʂɟɦ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɚ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

•

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

3. ɂɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɨɦ
ɭɩɪɚɜɨɦ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɫɭɞɨɜɢɦɚ, ɰɪɤɜɚɦɚ ɢ ɜɟɪɫɤɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ (ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ)
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ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ
ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɨɝ ɞɟɥɚ ɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɞɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ
ɲɤɨɥɚ

ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɟɤɬɨɪɢɦɚ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɦ ɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨ ɦɟɬɨɞɚɦɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɢ
ɥɟɱɟʃɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1. ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

"Ɂɞɪɚɜɨ ɨɞɪɚɫɬɚʃɟ" - ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ, ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɞɟɱʁɟɝ
ɫɚɦɨɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɛɨɥɟɫɬɢ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɟɰɭ ɨɞ ɩɟɬ ɞɨ 10 ɝɨɞɢɧɚ,
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ (ɐɪɜɟɧɢ
ɤɪɫɬ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ)
"Ɍɪɢ ɩɭɬ ɍɊȺ! Ɂɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɭ ɲɤɨɥɢ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ)
„ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɨ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɦ
ɫɭɩɫɬɚɧɰɚɦɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ“ (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
„ɉɪɟɜɟɧɬ“)

ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ,ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɱɚɫɨɜɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɟɞɭɤɭʁɭ ɨ ɜɪɫɬɚɦɚ
ɞɪɨɝɚ, ɫɢɦɩɬɨɦɢɦɚ, ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ
ɞɪɨɝɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ,

Ȼɪɨʁ ɱɚɫɨɜɚ ɨɞɟʂɟɧɫɤɨɝ
ɫɬɚɪɟɲɢɧɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɞɪɨɝɨɦ/ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ

Ȼɪɨʁ ɱɚɫɨɜɚ ɪɟɞɨɜɧɟ
ɧɚɫɬɚɜɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɢ/ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ

ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɝɨɞɢɲʃɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ

Ȼɪɨʁ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɫɤɭɩɨɜɚ /
ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ

Ȼɪɨʁ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɟɦɢɧɚɪɚ / ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ,

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ",

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ - Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

•

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɪɢɡɢɱɧɢɯ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɰɢʂɭ ɪɚɧɨɝ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ:

ɍ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɫɭ ɞɟɨ ɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɞɚ ɲɤɨɥɚ.

•

•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

ɐɢʂɟɜɢ ɫɦɚʃɟʃɚ ɩɨɬɪɚɠʃɟ ɞɪɨɝɚ ɫɭ:
1. ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ,
2. ɪɚɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ,
3. ɥɟɱɟʃɟ,
4. ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ,
5. ɫɦɚʃɟʃɟ ɲɬɟɬɟ ɢɡɜɚɡɜɚɧɟ ɞɪɨɝɚɦɚ

2. ɋɆȺȵȿȵȿ ɉɈɌɊȺɀȵȿ ȾɊɈȽȺ
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•

•

•

•

•

•

•

ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɱɚɫɨɜɢ ɨɞɟʂɟɧɫɤɨɝ ɫɬɚɪeɲɢɧɟ ɭ ɜɟɡɢ
ɫɚ ɞɪɨɝɨɦ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɨɞɟʂɟɧɫɤɢ
ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ, ɭɡ ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɨɦɨʄ ɩɟɞɚɝɨɝɚ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɟɞɭɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɨɜɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ (ɧɩɪ. "Ʉɚɤɨ
ɨɞɛɢɬɢ ɞɪɨɝɭ", "ɇɚɪɤɨɦɚɧɢʁɚ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ", "Ɉɞɥɭɤɚ ʁɟ ɧɚ ɜɚɦɚ" ɢ ɫɥ.),
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɪɨɝɨɦ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɡɚɜɪɲɟɧɭ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ (ɧɩɪ: ɩɨ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
"ɍɱɢɨɧɢɰɚ ɞɨɛɪɟ ɜɨʂɟ", "ɉɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɭɥɚɡɚɤ
ɭ ɫɜɟɬ ɨɞɪɚɫɥɢɯ", "Ɂɞɪɚɜɨ ɨɞɪɚɫɬɚʃɟ" ɢ "ȳɚ
ɥɢɱɧɨ")
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɩɨ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢ
ɬɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʁɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ
ɩɟɞɢʁɚɬɪɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɡɢ ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ",
ɢɡɪɚɞɚ ɩɚɧɨɚ, ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɢ ɥɢɬɟɪɚɪɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɡɧɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɪɨɝɨɦ,
ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ (ȿɆɉɊɈɇȺ,
ȳȺɁȺɋ),
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɞ
ɭ ɫɟɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ, ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʁɭ ɢ
ɜɨɞɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɟ. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɚɞɚ ɫɟɤɰɢʁɚ
ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢ ɫɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɨɦ
ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ʁɟ ɲɤɨɥɟ ɞɚ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ
ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɟɤɰɢʁɚɦɚ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɧɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɢɦɚ (ɧɩɪ. ɯɨɪ, ɥɢɬɟɪɚɪɧɚ ɢ ɥɢɤɨɜɧɚ
ɫɟɤɰɢʁɚ, ɢɡɪɚɞɚ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɫɩɨɪɬɫɤɟ
ɫɟɤɰɢʁɟ ɢ ɫɥ.),
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɚ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢɦɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɟ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɚ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ,
ɐɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ
ɋɥɭɠɛɨɦ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ", ɪɚɞɢ
ɩɪɭɠɚʃɚ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭɱɟɧɢɤɭ ɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɧɚɫɬɚɥɨɝ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ,
Ȼɪɨʁ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ/ɛɪɨʁ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ

Ȼɪɨʁ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ/ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ

Ȼɪɨʁ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ/ɛɪɨʁ
ɭɱɟɧɢɤɚ
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ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢ ɡɚɲɬɢɬɢ
ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɞɟɰɟ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ
ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ
ɪɚɞɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɟɞɭɤɨɜɚɧɢ ɩɨ ɩɪɨʁɟɤɬɭ "Ɂɞɪɚɜɨ
ɨɞɪɚɫɬɚʃɟ" ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ (ɡɚ ɪɨɞɢɬɟʂɟ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɧɢɠɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ),
•
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɡɚ ɪɨɞɢɬɟʂɟ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɜɢɲɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɤɨʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɬɢɦ (ɩɫɢɯɢʁɚɬɚɪ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɪɚɞɧɢɤ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ) ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ "Ɍɟɦɚɬɫɤɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ" ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.
ɍ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɫɭ ɞɟɨ ɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɞɚ ɲɤɨɥɚ.

•

•

ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ,
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɧɚɫɬɚɜɟ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɱɚɫɨɜɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ
ɟɞɭɤɭʁɭ ɨ ɜɪɫɬɚɦɚ ɞɪɨɝɚ, ɫɢɦɩɬɨɦɢɦɚ,
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɞɪɨɝɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ,
ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɱɚɫɨɜɢ ɨɞɟʂɟɧɫɤɨɝ ɫɬɚɪɟɲɢɧɟ ɭ ɜɟɡɢ
ɫɚ ɞɪɨɝɨɦ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɨɞɟʂɟɧɫɤɢ
ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ, ɭɡ ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɨɦɨʄ ɩɟɞɚɝɨɝɚ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɟɞɭɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɨɜɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ (ɧɩɪ.
"Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɞɪɨɝɟ", "ȼɟɲɬɢɧɚ ɪɟʄɢ ɧɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɩɪɢɬɢɫɤɭ ɜɪɲʃɚɤɚ", "Ⱦɪɨɝɚ ɪɚɫɩɚɞ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ", "Ʉɚɤɨ ɨɞɛɢɬɢ ɩɨɧɭɻɟɧɭ ɞɪɨɝɭ",
"Ȼɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ"),
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɩɨ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢ
ɬɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʁɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ
ɩɟɞɢʁɚɬɪɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɡɢ ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ",
ɢɡɪɚɞɚ ɩɚɧɨɚ, ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɢ ɥɢɬɟɪɚɪɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɡɧɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɞɪɨɝɨɦ,
ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
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•

•

•

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɪɢɡɢɱɧɢɯ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɰɢʂɭ ɪɚɧɨɝ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ:

•
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɡɚ ɰɢʂ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ɤɨɞ ɞɟɰɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɢ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ ɢ ɦɥɚɞɢɯ,
ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜɭ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɭɬɟɦ
ɫɩɨɪɬɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɭ
ɰɢʂɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ:
•
"ɍɩɨɡɧɚʁ ɫɬɪɟʂɚɲɬɜɨ - ɉɨɛɟɞɢ ɫɟɛɟ"
(ɋɬɪɟʂɚɱɤɚ ɞɪɭɠɢɧɚ "Ɋɚɞɢɜɨʁ ȶɢɪɩɚɧɨɜ")
•
"ɉɪɜɟɧɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ
ɲɚɯɭ" (ɒɚɯɨɜɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ)
•
"Ⱥɤɰɢʁɚ ɲɚɯ ɭ ɲɤɨɥɟ - ɲɚɯ ɤɚɨ ɦɨʄɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɭɱɚɜɚʃɚ ɞɟɰɟ" (ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ
ɞɟɱʁɢ ɲɚɯɨɜɫɤɢ ɤɥɭɛ "ɒɚɯɦɚɬɧɢ ɤɪɭɠɨɤ")
•
"ɒɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ - ɬɟɦɟʂ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɜɟɫɬɪɚɧɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ" (ɋɚɜɟɡ ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɢ
ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ)

•

•

•

ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ (ȿɆɉɊɈɇȺ,
ȳȺɁȺɋ),
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɞ
ɭ ɫɟɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ, ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʁɭ ɢ
ɜɨɞɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɟ. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɚɞɚ ɫɟɤɰɢʁɚ
ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢ ɫɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɨɦ
ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ʁɟ ɲɤɨɥɟ ɞɚ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ
ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɟɤɰɢʁɚɦɚ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɧɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɢɦɚ (ɧɩɪ. ɯɨɪ, ɥɢɬɟɪɚɪɧɚ ɢ ɥɢɤɨɜɧɚ
ɫɟɤɰɢʁɚ, ɢɡɪɚɞɚ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɫɩɨɪɬɫɤɟ
ɫɟɤɰɢʁɟ ɢ ɫɥ.),
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɡɚ ɪɨɞɢɬɟʂɟ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɤɨʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɬɢɦ (ɩɫɢɯɢʁɚɬɚɪ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ,
ɪɚɞɧɢɤ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ) ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ "Ɍɟɦɚɬɫɤɢ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ
ɫɚɫɬɚɧɰɢ" ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ,
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɚ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢɦɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɟ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɚ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ,
ɐɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ
ɋɥɭɠɛɨɦ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ", ɪɚɞɢ
ɩɪɭɠɚʃɚ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭɱɟɧɢɤɭ ɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɧɚɫɬɚɥɨɝ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
Ȼɪɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ/ɛɪɨʁ ɞɟɰɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɢ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ
ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ,
ɫɚɜɟɡɢ ɢ ɤɥɭɛɨɜɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ,

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ
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"Ȼɢɰɢɤɥɢɡɚɦ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ" (Ȼɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢ ɤɥɭɛ
"ɇɨɜɢ ɋɚɞ")

"ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ,
ɦɢɧɢɛɚɫɤɟɬ" (Ɉɤɪɭɠɧɢ ɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɫɚɜɟɡ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ)
"ɋɩɨɪɬɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɢ
ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ – ɒɤɨɥɢɰɚ ɫɩɨɪɬɚ" (ɋɩɨɪɬɫɤɚ
ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ)
"Ɇɢɧɢ ɪɭɤɨɦɟɬ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ" (Ɋɭɤɨɦɟɬɧɢ ɤɥɭɛ
"Ɋɚɫɬɢɦɨ")
"ɒɤɨɥɚ ɤɥɢɡɚʃɚ, ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɤɥɢɡɚʃɚ ɢ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɟ“ (Ʉɥɢɡɚɱɤɢ ɤɥɭɛ "ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ")
"Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚ ɲɤɨɥɚ ɡɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ 21. ɜɟɤɚ"
(Ɉɞɛɨʁɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "ȼɋɌ")
"Ɉɛɭɤɚ ɧɟɩɥɢɜɚɱɚ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɬɪɟʄɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ" (ɉɥɢɜɚɱɤɢ ɤɥɭɛ
"ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥ-ɩɪɨ ɚɤɜɚ")
"Ɋɚɞ ɫɚ ɢɝɪɚɱɢɦɚ ɭɡɪɚɫɬɚ ɦɥɚɻɢɯ ɩɢɨɧɢɪɚ
(ɞɟɱɚɰɢ ɪɨɻɟɧɢ 2003. ɢ 2004. ɝɨɞɢɧɟ)"
(Ɋɭɤɨɦɟɬɧɢ ɤɥɭɛ "ȳɭɝɨɜɢʄ")
"ȼɟɫɥɚʃɟ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ" (ȼɟɫɥɚɱɤɢ ɤɥɭɛ
"Ⱦɚɧɭɛɢɭɫ 1885)
"ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɒɤɨɥɚ ɤɚʁɚɤɚ" (Ʉɚʁɚɤ ɤɚɧɭ ɤɥɭɛ "ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ")
"Ɏɭɞɛɚɥ ɡɚ ɞɟɰɭ ɨɞ 5. ɞɨ 12. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ʉɚʄɭ"
(Ɏɭɞɛɚɥɫɤɢ ɤɥɭɛ "Ʉɚʄ")

•

•

Ɋɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɫɭɫɪɟɬɢ ɦɥɚɞɢɯ Ɋɨɦɤɢʃɚ
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ "Phralipe“ - ɇɨɜɢ ɋɚɞ)
„Ɋɚɞ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɬɚɥɟɧɬɢɦɚ“ (ȹɭɞɨ
ɤɥɭɛ „ɉɚɪɬɢɡɚɧ“)
„Ɋɚɞ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɬɚɥɟɧɬɢɦɚ“ (ɋɚɦɛɨ
ɤɥɭɛ „ɉɚɪɬɢɡɚɧ“)
„Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɡɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ ɭɡɪɚɫɬɚ
ɨɞ 7-14 ɝɨɞɢɧɚ“ (Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ „ɀɟɧɫɤɚ
ɤɨɲɚɪɤɚɲɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ Ɇɚɪɢʁɚ ȼɟɝɟɪ“)
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•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɡɚ ɰɢʂ ɪɚɡɜɨʁ
ɠɟɧɫɤɨɝ ɫɩɨɪɬɚ:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɰɟ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɟ:

•
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:
•
"Ɍɟɦɚɬɫɤɢ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɨ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢ ɞɪɨɝɚ" - ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɞɟɰɟ
ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ (ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ)
•
"ɒɤɨɥɚ ɡɚ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɬɨɪɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ" (Ɉɦɥɚɞɢɧɚ
ȳȺɁȺɋ-ɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ)
•
„Ɉɛɭɤɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ ɢ ɫɚɜɟɬɧɢɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɋɈɋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ ɟ-maila“ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ)
•
„ȼɪɲʃɚɤ ɡɚ ɜɪɲʃɚɤɚ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɞɨ ɡɞɪɚɜɢɯ
ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ“ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ)
•
„Ɂɧɚʃɟɦ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɟ“
(Ⱦɪɭɲɬɜɨ „Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ“)

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɪɢ: Ⱦɨɦɭ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ
ɋɚɞ", Ɂɚɜɨɞɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɢ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ-ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ"

ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɩɭɬɟɦ
ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ

ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɨɫɬɚɥɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ʃɢɯɨɜɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɞ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɨɞ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ:
•
"ɋɩɨɪɬɨɦ ɩɪɨɬɢɜ ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ
ɦɥɚɞɢɯ - ɞɟɱɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɢɝɪɟ" (Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ
"Mawashi")
•
"IV ȼɪɬɢʄɢʁɚɞɚ (Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɟ ɢɝɪɟ ɜɪɬɢʄɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ)" (ɋɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɤɥɭɛ
„ɋɭɩɟɪɚɤɬɢɜɚɧ")
•
"ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɪɜɚʃɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ɂɦɚʁɟɜɢɯ
ɞɟɱɢʁɢɯ ɢɝɚɪɚ" (Ɋɜɚɱɤɢ ɤɥɭɛ "Ɏɪɭɲɤɨɝɨɪɚɰ")

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ "ɋɩɨɪɬ ɡɚ ɫɜɟ":
•
"ɉɨɠɭɪɢ ɩɨɥɚɤɨ" ( ɋɩɨɪɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɤɥɭɛ
"ɋɭɩɟɪɚɤɬɢɜɚɧ")
•
Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɫɩɨɪɬɚ "GYM FEST" (Ɏɢɬɧɟɫ ɤɥɭɛ ɡɚ
ɪɢɬɦɢɱɤɭ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɭ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɭ, ɚɟɪɨɛɢɤ ɢ
ɩɥɟɫ fun fit kid "FANTASY")
•
"ɋɩɨɪɬɫɤɨ ɩɟʃɚʃɟ - ɫɩɨɪɬ ɡɚ ɫɜɟ ɭɡɪɚɫɬɟ"
(ɉɟʃɚɱɤɢ ɤɥɭɛ "Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧ")

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ
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Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɫɥɭɝɚ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,

Ȼɪɨʁ ɞɟɰɟ ɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɭɡɪɚɫɬɚ ɢ ɦɥɚɞɢɯ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ ɟɞɭɤɚɰɢʁɨɦ

Ȼɪɨʁ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ / ɛɪɨʁ
ɨɛɭɱɟɧɢɯ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ
ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ

Ȼɪɨʁ ɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ/ɛɪɨʁ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ,
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ɉɨɞɪɲɤɚ ɢ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɨ ɡɞɪɚɜʂɭ ɦɥɚɞɢɯ ɢ
ɡɞɪɚɜɢɦ ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ ɠɢɜɨɬɚ

ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɨɝ ɢ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

"ȿ-ɦɚɢɥ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɩɭɬɟɦ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ
ȿɆɉɊɈɇȺ),
"Ɉɛɭɤɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ ɢ ɫɚɜɟɬɧɢɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɋɈɋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ ȿ-maila" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ)
"ɋɤɢɧɢ ɫɟ - ɧɟ ɛɪɢɧɢ ɫɟ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
„ɉɪɟɜɟɧɬ“)
"ɉɨɤɪɟɬɚʃɟ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɞɨɦɨɜɢɦɚ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ Caffee ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ" (Ɂɚɜɨɞ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

"Ɋɟɰɢ ɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɢ ɠɢɜɢ ɡɞɪɚɜɨ"
(Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɢɝɨɜɨɪ ɫɚɜɟɫɬɢ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ Chill out)

"ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɭɥɢɰɢ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ
ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ "Ɋɚɫɤɪɲʄɟ")

"ɋɭɩɫɬɚɧɰɭ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɭ 2" (ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ)

Ɇɟɞɢʁɫɤɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɪɚɞɢɨ ɢ
Ɍȼ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ ɟɦɢɫɢʁɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɪɨɦɨɜɢɲɭ
ɡɞɪɚɜɢ ɫɬɢɥɨɜɢ ɠɢɜɨɬɚ

ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɨɝ ɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ

•

•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ:

•

•

•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɨ ɡɞɪɚɜʂɭ ɦɥɚɞɢɯ ɢ
ɡɞɪɚɜɢɦ ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ
ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ
ɟɦɢɫɢʁɚɦɚ

Ȼɪɨʁ ɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬ
ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɨɝ ɢ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ȼɪɨʁ ɞɚɬɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɢ ɫɚɜɟɬɚ

ʁɚɜɧɚ ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ ɞɪɭɝɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

-

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ
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ɭɞɪɭɠɟʃɚ,

ɋɥɭɠɛɚ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫɚ
ʁɚɜɧɨɲʄɭ,

ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ - Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ,

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ,

Ȼɪɨʁ ɩɨɫɟɬɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɚʁɬɭ,
Ȼɪɨʁ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯ
ɩɨɡɢɜɚ,

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ",

Ȼɪɨʁ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,

10. децембар 2012.
Број 50 – Страна 1703.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɦ ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ
ɜɪɟɦɟɧɚ

ɉɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚ ɤʃɢɝɟ ɢ ɱɢɬɚʃɚ (Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ),
Ɏɭɬɨɲɤɨ ɥɟɬɨ, Ⱥɧɫɚɦɛɥ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɟɫɚɦɚ ɢ
ɢɝɚɪɚ Ʉɂɐ "Ɇɥɚɞɨɫɬ", Ɍɚɦɛɭɪɚɲɤɢ ɨɪɤɟɫɬɚɪ,
Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɫɬɭɞɢɨ Ʉɂɐ "Ɇɥɚɞɨɫɬ" - "Ɇɚɤɫɚ
ȼɪɭɝɢʄ", ɉɥɟɫɧɢ ɫɬɭɞɢɨ Ʉɂɐ "Ɇɥɚɞɨɫɬ" "Ɇɢɪɨɫɥɚɜ Ȼɚɬɚɤ Ɇɢʄɤɨ" (ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ,
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "Ɇɥɚɞɨɫɬ" Ɏɭɬɨɝ),
Ɏɨɥɤɥɨɪɧɢ ɚɧɫɚɦɛɥ Ʉɂɐ Ʉɢɫɚɱ, Ⱦɪɚɦɫɤɚ
ɫɟɤɰɢʁɚ, XIX ɞɟɱɢʁɢ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ
"Ɂɥɚɬɧɚ ɛɪɚɧɚ" (ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ,
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "Ʉɢɫɚɱ" Ʉɢɫɚɱ),
ɉɪɟɞɫɬɚɜɟ ɉɨɡɨɪɢɲɬɚ ɦɥɚɞɢɯ ɇɨɜɢ ɋɚɞ:
ɥɭɬɤɚɪɫɤɚ ɫɰɟɧɚ ɢ ɬɟɤɭʄɢ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ
(ɉɨɡɨɪɢɲɬɟ ɦɥɚɞɢɯ ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɇɭɡɢɱɤɟ ɪɟɞɚɤɰɢʁɟ, Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ƚɨɜɨɪɧɟ ɪɟɞɚɤɰɢʁɟ, Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ʌɢɤɨɜɧɟ
ɪɟɞɚɤɰɢʁɟ, Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɏɢɥɦɫɤɟ ɪɟɞɚɤɰɢʁɟ
(Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ).

•

55. ȳɭɧɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ɂɦɚʁɟɜɢɯ ɞɟɱʁɢɯ ɢɝɚɪɚ ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨʁɢ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ (Ɂɦɚʁɟɜɟ ɞɟɱɢʁɟ
ɢɝɪɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"20. ɞɟɱʁɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ Ɂɥɚɬɧɨ ɡɜɨɧɰɟ" ɚɮɢɪɦɢɫɚʃɟ ɤʃɢɠɟɜɧɨɝ, ɥɢɤɨɜɧɨɝ ɢ ɦɭɡɢɱɤɨɝ
ɞɟɱʁɟɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɞɟɱʁɟɝ
ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ (ɩɪɨʁɟɤɚɬ
ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɍɦɟɬɧɢɱɤɚ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ
"INBOX" ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"ɋɰɟɧɚ 34" (ɩɪɨʁɟɤɚɬ Ⱦɪɚɦɫɤɨɝ ɚɬɟʂɟɚ "ȼɟɫɟɥɚ
ɤɨɪʃɚɱɚ" ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Block rock festival 2012" (ȻɅɈɄ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ),

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɨɦ ɦɥɚɞɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ,

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ
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•

•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɱɢʁɢ ɨɫɧɢɜɚɱ ɧɢʁɟ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ:

•

•

•

•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɱɢʁɢ ʁɟ
ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ:
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"ɇɢʁɟ ɠɢɜɨɬ ɲɬɨ ɢ ɩɨʂɟ ɩɪɟʄɢ" ɢ "SOCIAL
CROSSROADS" (ɩɪɨʁɟɤɬɢ Ɋɚɡɜɨʁɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ "ɊɎɆ" ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"Ʉɨɧɰɟɪɬ ɝɨɞɢɧɟ" (ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɍɞɪɭɠɟʃɚ
Synthesis Media, ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"Ʉɚɧɬɚɬ ɇɨɜɢ ɋɚɞ 2012" - ɦɭɡɢɱɤɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɭɡɢɱɤɢɯ ɠɚɧɪɨɜɚ,
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɭ
ɰɢʂɭ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɯɨɪɫɤɨɝ ɩɟɜɚʃɚ ɤɪɨɡ
ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɯɨɪɫɤɨɝ ɩɟɜɚʃɚ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ (ɩɪɨʁɟɤɚɬ
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɟ ɯɨɪɫɤɟ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ȼɈɐȺ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"11. Baby Exit - ɉɪɟɫɬɨɧɢɰɚ ɞɟɱʁɟ ɤɭɥɬɭɪɟ"
(ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɂɧɬɟɪȺɪɬ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"CINEMA CITY INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL" (ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɍɞɪɭɠɟʃɚ Cinema City,
ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"Ɏɚɛɪɢɤɚ ɛɚʁɤɢ" (ɩɪɨʁɟɤɚɬ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
"Coolist", ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɞɟɱʁɟ Ɂɢɦɡɚɪɢʁɟ 2012" ɢ
"ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ ɞɟɱʁɟ ɥɟɬɨ 2012" - ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɞɟɰɢ ɧɚ
ɜɢɲɟ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ (ɩɪɨʁɟɤɬɢ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɟ "Ⱦɟɰɢ ɧɚ ɞɚɪ", ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"ɉɭɬɨɜɚʃɚ ɤɪɨɡ ɡɚɛɨɪɚɜʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ" ɢ
"ɉɨɟɡɢʁɚ ɭ ɤɭʄɢ" (ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ
"Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɐɄ13", ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɥɟɫɚ "ɇɨɜ.ɩɥɟɫ" ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɩɥɟɫɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ, ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɫɟ ɩɨɤɥɚʃɚ ɦɥɚɞɢɦ
ɚɭɬɨɪɢɦɚ; "Ʌɢɦɛɨ-ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚ" ɢ
"ɍɦɟɬɧɨɫɬ ɢ ɢɧɤɥɭɡɢʁɚ" - ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɟ ɛɚɜɢ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨɦ, ɫɥɨɛɨɞɧɢɦ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɢ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɨɦ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɨɦ
ɨɦɟɬɟɧɨɲʄɭ (ɩɪɨʁɟɤɬɢ PER.ART, ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"TO BE PUNK", "Ƚɨɞɢɲʃɢ ɝɚɥɟɪɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɢɡɥɨɠɛɢ ɭ Ɏɚɛɪɢɰɢ", "ɇɚɲɢɯ 15 ɝɨɞɢɧɚ",
"Ȼɪɨɞ-Ȼɪɨɞ Ɍɟɚɬɚɪ-Ƚɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ", "ɇɋ ɫɬɪɢɩ ɜɢɤɟɧɞ
2012", "Ɋɢɬɚɦ ȿɜɪɨɩɟ!" -ɤɨɧɰɟɪɬɢ, ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɟ
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ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɨ ɪɚɧɨɦ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɭ
ɫɢɦɩɬɨɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɞɪɨɝɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

2. Ɋɚɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

•

"Ɂɧɚʃɟɦ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɟ" (Ⱦɪɭɲɬɜɨ
"Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ")

"ȿ-ɦɚɢɥ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɩɭɬɟɦ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ
ȿɆɉɊɈɇȺ),

Ȼɪɨʁ ɞɚɬɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɢ ɫɚɜɟɬɚ

Ȼɪɨʁ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯ
ɩɨɡɢɜɚ,

Ȼɪɨʁ ɩɨɫɟɬɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɚʁɬɭ,

Ȼɪɨʁ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɫɥɭɝɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɪɢ: Ⱦɨɦɭ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ
ɋɚɞ", Ɂɚɜɨɞɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ
ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

•

•

•

•

•

•

•

ɮɢɥɦɨɜɚ, ɢɡɥɨɠɛɟ, ɬɪɢɛɢɧɟ ɩɨɜɨɞɨɦ 9. ɦɚʁɚ Ⱦɚɧɚ ȿɜɪɨɩɟ; "ROLE MODEL" - ɫɟɪɢʁɚ ɬɪɢɛɢɧɚ
ɫɚ ɭɫɩɟɲɧɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɦɥɚɻɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ
(ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɨɝ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ, ɇɨɜɢ
ɋɚɞ),
Ɋɟɞɨɜɚɧ ɪɚɞ ɞɟɱɢʁɟɝ ɤɥɭɛɚ ȳɟɜɪɟʁɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ - ɤɪɟɚɬɢɜɚɧ ɪɚɞ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɤɪɨɡ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ (ȳɟɜɪɟʁɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
ɂɡɥɨɠɛɟ ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɡɚ
ɞɟɰɭ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɭ - ɚɮɢɪɦɢɫɚʃɟ ɢ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ
ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɝ ɞɟɱɢʁɟɝ ɥɢɤɨɜɧɨɝ ɢɡɪɚɡɚ ɢ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɥɢɤɨɜɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ),
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ɇɭɡɢɱɤɚ ɫɩɚʁɚɥɢɰɚ ɞɨ, ɪɟ, ɦɢ"
(Ⱦɪɭɲɬɜɨ "Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ"),
"Ɇɚɲɤɚɪɚɞɚ" (ɩɪɨʁɟɤɚɬ Ɇɭɡɟʁɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ),
"Hearts in harmony 2012" (ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɍɞɪɭɠɟʃɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ "ȼɟɪɚ, ʂɭɛɚɜ, ɧɚɞɚ"),
"Young guns exhibition" (ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɋɁɊɚ Ⱥɬɟʂɟ
Ɋɚɞɨɲɟɜɢʄ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ Ɋɚɞɨɲɟɜɢʄ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤ ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
Ɋɚɞ ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ.
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Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɫɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɢ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

3. Ʌɟɱɟʃɟ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɢɦɚ ɩɪɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɪɚɧɨɦ ɨɬɤɪɢɜɚʃɭ

"Ɍɟɦɚɬɫɤɢ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢ
ɞɪɨɝɚ" - ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɞɟɰɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ (ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ - Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ)

„Ɉɛɭɤɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ ɢ ɫɚɜɟɬɧɢɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɋɈɋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ ɟ-maila“ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ)

"ȿ-ɦɚɢɥ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɩɭɬɟɦ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ
ȿɆɉɊɈɇȺ),

ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɚ "ɉɪɨɬɨɤ"
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɨɦ ɢɡ ɏɨɥɚɧɞɢʁɟ ɢ ɍɞɪɭɠɟʃɟɦ ɡɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɟ "Ʉɨɪɚɤ" ɢɡ
ɋɪɛɢʁɟ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɢ
ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ,

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

„Ɉɛɭɤɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ ɢ ɫɚɜɟɬɧɢɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɋɈɋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ ɟ-maila“ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ)

"ȿ-ɦɚɢɥ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɩɭɬɟɦ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ
ȿɆɉɊɈɇȺ),

Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ,
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ
"ɉɪɨɬɨɤ" Ɏɨɧɞɚɰɢʁɨɦ ɢɡ
ɏɨɥɚɧɞɢʁɟ ɢ ɍɞɪɭɠɟ-ʃɟɦ
ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɤɨɦɭ-ɧɚɥɧɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɟ "Ʉɨɪɚɤ" ɢɡ
ɋɪɛɢʁɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ȼɪɨʁ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɰɟɧɬɚɪɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ

Ȼɪɨʁ ɞɚɬɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɢ ɫɚɜɟɬɚ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɫɥɭɝɚ

Ȼɪɨʁ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,

Ȼɪɨʁ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ/ɛɪɨʁ ɪɨɞɢɬɟʂɚ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɨɝɚ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɫɬɪɚɧɢ ɢ
ɞɨɦɚʄɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

•

•

•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɪɢ: Ⱦɨɦɭ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ
ɋɚɞ", Ɂɚɜɨɞɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ
ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

•

10. децембар 2012.
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ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ,
ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɭ ɥɟɱɟʃɭ ɨ ɲɬɟɬɧɢɦ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ, ɩɪɟɞɨɡɢɪɚʃɭ ɢ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ ɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɦɟɞɢʁɫɤɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ, ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɭ
ɥɟɱɟʃɭ ɨ ɲɬɟɬɧɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ,
ɩɪɟɞɨɡɢɪɚʃɭ ɢ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ

"ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɤɨʁɟ ɠɢɜɟ ɫɚ ɏɂȼ
ɢɧɮɟɤɰɢʁɨɦ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ "ɐɪɜɟɧɚ ɥɢɧɢʁɚ")
"Ɋɚɫɤɪɲʄɟ Teen Challenge Srbija" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɩɨɦɨʄ ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ "Ɋɚɫɤɪɲʄɟ")
"Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɥɢɰɚ ɭ
ɫɬɚʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ - ɛɢɜɲɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ "Ɂɟɦʂɚ ɠɢɜɢɯ")
"Ɉɠɢɜɢɦɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ "Ɂɟɦʂɚ
ɠɢɜɢɯ")
"ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɧɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɢ ɚɥɤɨɯɨɥɚ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ "ɋɜɟɬɥɨɫɬ")
"Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɟɱɟɧɢɯ ɧɚɪɤɨɦɚɧɚ ɭ ɐɟɧɬɪɭ
"Ⱦɭɝɚ" (ɐɟɧɬɚɪ "Ⱦɭɝɚ")

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ȼɪɫɬɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ,

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ

Ȼɪɨʁ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ,

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ

Ȼɪɨʁ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɟɦɢɧɚɪɚ/ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,

ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ,
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ - Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ

ɍɞɪɭɠɟʃɚ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɫɬɪɚɧɢ ɢ
ɞɨɦɚʄɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

-

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɬɨɤ
ɨɦ 2012. ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɢɭɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

•

•

•

•

•

•

"ɉɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɠɢɜɨɬ - Ʉɥɭɛ" ɢ "ɉɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɠɢɜɨɬ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɡɚɰɢʁɟ ɢ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ

•

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɦɚ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɥɟɱɟ ɢɥɢ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɦɟɞɢʁɫɤɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɚ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɥɟɱɟ ɢɥɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ "ɉɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɠɢɜɨɬ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ "ɉɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɞɪɨɝɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ "Ɂɟɦʂɚ ɠɢɜɢɯ")

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

4. Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨɝ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ
ɡɚ 2012. ɝɨɞɢɧɭ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ "Ʉɚɦɩɚʃɚ ɩɨɜɨɞɨɦ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ 1. ɞɟɰɟɦɛɪɚ, ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɞɚɧɚ ɛɨɪɛɟ
ɩɪɨɬɢɜ ɏɂȼ ɡɚ 2012. ɝɨɞɢɧɭ" (ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ "Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ 1. ɨɤɬɨɛɪɚ ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɞɚɧɚ ɯɟɩɚɬɢɬɢɫɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ "ɉɪɟɜɟɧɬ")
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ "Ʉɚɦɩɚʃɚ ɩɨɜɨɞɨɦ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ 1. ɞɟɰɟɦɛɪɚ, ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɞɚɧɚ ɛɨɪɛɟ
ɩɪɨɬɢɜ ɏɂȼ/ȺɂȾɋ-ɚ" (Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ȳȺɁȺɋ-ɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɤɥɭɛɨɜɚ, ɞɧɟɜɧɢɯ ɢ ɧɨʄɧɢɯ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:
•
"ɉɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɠɢɜɨɬ - Ʉɥɭɛ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ
ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ)

ɉɪɢɦɟɧɚ ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢɨɧɟ ɬɟɪɚɩɢʁɟ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɢɠɟɝ ɩɪɚɝɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚ ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɧɚ ɏɂȼ ɢ
ɯɟɩɚɬɢɬɢɫ Ȼ ɢ ɐ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɤɨɧɞɨɦɚ

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɤɥɭɛɨɜɚ,
ɞɧɟɜɧɢɯ ɢ ɧɨʄɧɢɯ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ

ɉɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɥɟɱɟɧɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ

ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɞɧɨɦ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭ ɛɢɜɲɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɭ ʁɚɜɧɢɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ
ɢ ɞɪɭɝɢɦ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɍɢɦɚ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɥɟɱɟɧɢɯ ɧɚɪɤɨɦɚɧɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

5. ɋɦɚʃɟʃɟ ɲɬɟɬɟ ɢɡɚɡɜɚɧɟ ɞɪɨɝɚɦɚ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɡɚ
ɞɨɲɤɨɥɨɜɚɜɚʃɟ, ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ,
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɨɜɚɧɢɯ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɜɪɚʄɚʁɭ ɢɡ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ
ɤɚɡɧɢ

"ɉɨɛɟʄɢ ɨɞ ɦɚɤɫɢɦɟ "ȳɟɞɧɨɦ ɧɚɪɤɨɦɚɧ - ɭɜɟɤ
ɧɚɪɤɨɦɚɧ" (Ⱦɪɭɲɬɜɨ "Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ")

ɉɨɞɟɥɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɩɚɤɟɬɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɢɦ
ɰɟɧɬɪɢɦɚ

•

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ,

Ȼɪɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ/ɛɪɨʁ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɥɟɱɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
Ʉɥɢɧɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ,
ʁɚɜɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɢ ɞɪɭɝɚ
ʁɚɜɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɱɢʁɢ ʁɟ
ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ

Ȼɪɨʁ ɤɥɭɛɨɜɚ,
ɛɪɨʁ ɞɧɟɜɧɢɯ ɢ ɧɨʄɧɢɯ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ȼɪɨʁ ɩɨɞɟʂɟɧɢɯ ɤɨɧɞɨɦɚ

Ȼɪɨʁ ɥɢɰɚ ɬɟɫɬɢɪɚɧɢɯ ɧɚ
ɏɂȼ ɢ ɯɟɩɚɬɢɬɢɫ Ȼ ɢ ɐ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ȼɪɨʁ ɪɚɞɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ɨɤɬɨɛɚɪ ɢ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ
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ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɫɬɪɚɧɢ ɢ
ɞɨɦɚʄɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
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"ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɤɨʁɟ ɠɢɜɟ ɫɚ ɏɂȼ
ɢɧɮɟɤɰɢʁɨɦ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ"
(ɭɞɪɭɠɟʃɟ "ɐɪɜɟɧɚ ɥɢɧɢʁɚ")
"ɉɨɞɪɲɤɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɭ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ "Ɋɚɫɤɪɲʄɟ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ "Ɋɚɫɤɪɲʄɟ")
"Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɢɰɚ ɭ ɫɬɚʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ - ɛɢɜɲɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
"Ɂɟɦʂɚ ɠɢɜɢɯ")
"ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɧɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ
ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɢ ɚɥɤɨɯɨɥɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ
ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ "ɋɜɟɬɥɨɫɬ")
"Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɟɱɟɧɢɯ ɧɚɪɤɨɦɚɧɚ ɭ ɐɟɧɬɪɭ
"Ⱦɭɝɚ" (ɐɟɧɬɚɪ "Ⱦɭɝɚ")
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ
ɢɡɪɚɞɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ
ɞɪɨɝɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ, ɩɨ ɦɨɞɟɥɭ ɉɨɦɩɢɞɭ ɭɩɢɬɧɢɤɚ
ɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ
ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɞɪɨɝɚ ɢ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɪɨɝɚ (EMCDDA),

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

•

•

ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɩɪɟɦɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɭɩɢɬɧɢɰɢɦɚ, ɨɞ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɤɨɦɭɧɚ
Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ Ʉɥɢɧɢɰɢ ɡɚ ɛɨɥɟɫɬɢ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚ ɩɫɢɯɢʁɚɬɪɢʁɭ
Ʉɥɢɧɢɱɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɪɚɞɢ ɭɧɨɲɟʃɚ ɭ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɞɪɨɝɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɪɨʁ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ,
ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ.

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

1. ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɞɪɨɝɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,
ɩɨ ɦɨɞɟɥɭ ɉɨɦɩɢɞɭ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɪɨɝɚ (EMCDDA),

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

1. ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɞɪɨɝɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɩɨ ɦɨɞɟɥɭ ɉɨɦɩɢɞɭ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚ
ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɪɨɝɚ (EMCDDA),
2. ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ʁɚɜɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɪɢɡɢɰɢɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢɦ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɦ ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,
3. ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ, ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ

ɐɢʂɟɜɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɫɭ:

3. ɉɊɂɄɍɉȴȺȵȿ ɉɈȾȺɌȺɄȺ, ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ ɂ ȿȼȺɅɍȺɐɂȳȺ

•

•

•

•

•
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ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ,
ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

•
•

ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚ
Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

3. ɋɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ, ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ

ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɤɚɦɩɚʃɟ, ɩɭɬɟɦ
ɦɟɞɢʁɚ, ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɡɢɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ
ɭɥɢɱɧɢɯ ɚɤɰɢʁɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɫɚ ɰɢʂɟɦ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɚ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:
•
"Stand Up Novi Sad 2012." ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɭ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ,
•
"Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɞɚɬɭɦɚ ɢɡ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɡɞɪɚɜʂɚ" ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ,
•
"Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ 26. ʁɭɧɚ" (Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ȳȺɁȺɋ-ɚ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ).
Ⱥɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ:
•
"Ɉɬɜɨɪɟɧɚ ɜɪɚɬɚ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɡɚ 2012.
ɝɨɞɢɧɭ",
•
ɞɪɭɝɟ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɤɚɦɩɚʃɟ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɭɬɟɦ
ʁɚɜɧɢɯ ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ ɤɚɦɩɚʃɚ, ɬɪɢɛɢɧɚ

•

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɫɩɭʃɟɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɢ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɇɚɞɥɟɠɧɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ,
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɨɝɚ,
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ʁɚɜɧɚ ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ ɞɪɭɝɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ,

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ",

Ȼɪɨʁ ɤɚɦɩɚʃɚ, ɬɪɢɛɢɧɚ
/ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ,
Ȼɪɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚ
ɲɬɚɦɩɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɪɨʁ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɝɪɚɻɚɧɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

2. ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ʁɚɜɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɪɢɡɢɰɢɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢɦ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɦ ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

-

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɦɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

10. децембар 2012.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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РЕШЕЊЕ

Градоначелник

1088
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 29/05-пречишћен текст,
53/08, 38/09 и 60/10) Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА,
УРЕЂИВАЊА И КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ
ГАРАЖА И ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2012. ГОДИНИ
1. У Програму одржавања, уређивања и коришћења
јавних гаража и јавних паркиралишта на територији Града
Новог Сада у 2012. години („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 3/12 и 29/12) у тачки 1. став 1. мења се и
гласи:
„Овим програмом, за одржавање уређивање и коришћење јавних гаража и јавних паркиралишта на територији Града Новог Сада у 2012. години планирају се средства за:
- Одржавање паркиралишта
у зимском периоду

1. СРЂАН ЈАКОВЉЕВ, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за област комуналне инспекције у Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада, са 29. новембром 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2012-1113-II
29. новембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1090
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама („Службени лист Града Новог Сада, бр. 52/08,
55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначленик Града Новог
Сада доноси

8.495.000,00 динара

- Набавку и постављање стубића
за заштиту пешачких токова
4.005.000,00 динара
- Обележавање полигона

10 . децембар 2012.

3.000.000,00 динара

- Одржавање опреме за заштиту пешачке зоне са резервним деловима
и потрошним материјалом
1.500.000,00 динара
________________________________________________
УКУПНО: 17.000.000,00 динара
2. У тачки 2. износ: „13.000.000,00“ замењује се износом: „17.000.000,00“.
3. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-3149/2012-II
30. новембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
1. СЛОБОДАНКА КОЗИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за правне и опште послове у Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада, од 30.новембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-3315/2012-II
29. новембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1091
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1089
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

1. СЛОБОДАНКА КОЗИЋ, дипломирани правник,
поставља се за помоћника начелника за правне и опште
послове у Градској управи за саобраћај и путеве Града
Новог Сада, са 1. децембром 2012. године.

10. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-3320/2012-II
29. новембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1092
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама
(„Службени лист Града Новог Сада, бр. 52/08, 55/09, 11/10,
39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. СРЂАН СТЕФАНОВ, дипломирани инжењер саобраћаја, разрешава се дужности помоћника начелника за
саобраћај у Градској управи за саобраћај и путеве Града
Новог Сада, од 30. новембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-3314/2012-II
29. новембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1093
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. СРЂАН СТЕФАНОВ, дипломирани инжењер саобраћаја, поставља се за помоћника начелника за саобраћај у
Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада,
са 1. децембром 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-3319/2012-II
29. новембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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1094
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама („Службени лсит Града Новог Сада, бр. 52/08,
55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. СРЂАН КОЦКАРЕВИЋ, дипломирани инжењер
саобраћаја, разрешава се дужности помоћника начелника за путеве у Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада, од 30. новембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-3313/2012-II
29. новембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1095
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. СРЂАН КОЦКАРЕВИЋ, дипломирани инжењер
саобраћаја, поставља се за помоћника начелника за путеве у Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог
Сада, са 1. децембром 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-3318/2012-II
29. новембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1096
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08,
55/09, 11/10, 39/10 и 60/10) Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ЗОРАН ПАНДУРОВ, дипломирани правник, поставља се за помоћника начелника за област комуналне
инспекције у Градској управи за инспекцијске послове, почев од 30. новембра 2012. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2012-1114-II
29. новембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1097
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДРАГАНА КАБИЋ, дипломирани економиста, поставља се за помоћника начелника за финансијске послове у
Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада,
са 1. децембром 2012. године.

10 . децембар 2012.

1099
На основу члана 7. став 5. Одлуке о Служби извршних
органа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 48/08 и 5/12), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
I БРАНИСЛАВА ГАЛИЋ, дипломирани правник, поставља се за помоћника шефа Сектора за управни поступак,
Одсек за припрему управних аката за Градско веће Града
Новог Сада, у Служби извршних органа Града Новог
Сада, од 8. децембра 2012. године.
II Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2012-2442
6. децембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-3316/2012-II
29. новембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1098
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. БРАНИСЛАВА ГАЛИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за нормативне
и опште послове у Градској управи за комуналне послове
Града Новог Сада, почев од 7. децембра 2012 године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2012-2457
6. децембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1100
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ТАЊА СИМИЋ, дипломирани правник, поставља се
за помоћника начелника за нормативне и опште послове
у Градској управи за комуналне послове Града Новог Сада, почев од 10. децембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2012-2456
6. децембар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1101
На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној
заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 38/11 и 10/12), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

10. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
РАДА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, У 2012. ГОДИНИ

ђење животне средине на територији Града Новог Сада,
дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују по Закону о заштити животне средине, од нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година по Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2012.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 50/11 и
47/12) и по основу донација и то од:

I. У Решењеу о утврђивању износа средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада – Градске организације, у 2012. години („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 5/12 и 33/12), у тачки I. подтачка 1. износ:
„60.851.885.89,00 динара“ замењује се износом:
„64.612.885,89 динара“.

- дела накнаде за загађивање животне средине
31.100.000,00 динара;

У подтачки 2. износ: „54.491.885,89 динара“ замењује
се износом: „58.252.885,89 динара“.
У алинеји један, износ: „20.000.000,00 динара“
замењује се износом: „22.600.000,00 динара“.
У алинеји два, износ: „14.998.000,00 динара“ замењује
се износом: „16.159.000,00 динара“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-25-2/2012-II
4. децембар 2012. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине 240.000.000,00 динара;

- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година
11.413.230,43 динара и
- донација 400.000,00 динара.“
2. У тачки 3. подтачка „I. Подстицајне, превентивне и
санационе програме и пројекте“ износ: „149.500.000,00“
замењује се износом: ”178.913.230,43“ и додаје нови став
1. који гласи: „Део средстава за реализацију подстицајних,
превентивних и санационих програма и пројеката у износу од 167.500.000,00 динара планиран је из извора 01 –
приходи из буџета, а део средстава у износу од
11.413.230,43 динара планиран је из извора 13 –
нераспоређени вишак прихода из ранијих година“.
Досадашњи ст. 1-3, постају ст. 2-4.
У подтачки „IV. Научноистраживачке програме и
пројекте“ износ: „20.000.000,00“ замењује се износом:
„15.300.000,00“, а у ставу 2. износ „10.000.000,00“ замењује се износом „5.300.000,00“.
У подтачки „V. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине“ износ:
„20.000.000,00“ замењује се износом: „25.100.000,00“, а у
ставу 1. износ „10.000.000,00“ замењује се износом
„15.100.000,00“.
У подтачки „VII. Трошкове реализације Програма“ износ: „11.600.000,00“ замењује се износом: „21.600.000,00“.
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3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
27/05, 51/08 и 4/10), а у вези са чланом 100. став 3. Закона
о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-одлука УС), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2012-113-II
5. децембар 2012. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине за 2012. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 6/12 и 10/12-испр.) тачка 2.
мења се и гласи:
„2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 282.913.230,43 динара, оствариће се од
накнаде за заштиту и унапређење животне средине која
се наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапре-

Борко Илић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
16. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
60/10) доноси

1716. страна – Број 50

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

10 . децембар 2012.

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ И УКИДАЊУ
СТАЈАЛИШТА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
НА БУЛЕВАРУ ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да постави металне стубиће према
Саобраћајном пројекту, број 6808 од 23. августа 2012. године, урађеном од стране Одељења за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду.

I. Одређује се стајалиште за јавни превоз путника на
Булевару Европе у Новом Саду, у зони раскрснице са
Улицом Павлека Мишкина.

3. Рок за извршење овог решења је 15. децембар 2012.
године.

II. Укида се стајалиште за јавни превоз путника на Булевару Европе у Новом Саду, у зони раскрснице са Футошким путем у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и опремање
аутобуског стајалишта јавног превоза путника из тачке I.
овог решења, у свему према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја број 7105 од 8. октобра 2012.
године.
IV. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши уклањање хоризонталне
и вертикалне саобраћајне сигнализације аутобуског
стајалишта јавног превоза путника из тачке II. овог
решења.
V. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу
„Нови Сад“ Нови Сад да опреми стајалиште за линијски
превоз путника из тачке I. овог решења у свему према
члану 13. став 1. алинеја 3, 4, 5, 6. и 8. Одлуке о јавном
превозу путника на територији Града Новог Сада.
VI. Рок за извршење овог решења је 10. децембар
2012. године.
VII. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3344/2012
27. новембар 2012. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету
техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 41/09, 53/10 и 101/11)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У
УЛИЦИ ЂОРЂА ЈОВАНОВИЋА ИСПРЕД
КУЋНИХ БРОЈЕВА 10-12 У НОВОМ САДУ
1. Одређује се заштита пешачких површина у Улици Ђорђа
Јовановића испред кућних бројева 10-12 у Новом Саду.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3385/2012
3. децембар 2012. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

1105
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА
ЈОВАНА ЦВИЈИЋА И КАРАЂОРЂЕВЕ У
НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
на раскрсици улица Јована Цвијића и Карађорђеве у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ Нови Сад да изврши постављање хоризонталне и
вертикалне саобраћајне сигнализације према Саобраћајном пројекту број: 7126.1 од 30. новембра 2012. године,
који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ Нови
Сад, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 31. март 2013.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3508/2012
10. децембар 2012. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

10. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1106
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и
101/11) доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У НЕВЕСИЊСКОЈ УЛИЦИ
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Невесињској улици у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ Нови Сад да изврши постављање саобраћајне
сигнализације према Саобраћајном пројекту број: 7095 од
28. новембра 2012. године, који је израдила Служба за
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ Нови Сад, и да постављену
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 31. март 2013.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3509/2012
10. децембар 2012. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и
101/11) доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ТОКОВА У
НЕВЕСИЊСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се заштита пешачких токова у Невесињској
улици у Новом Саду, постављањем металних стубића.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да изврши постављање металних
стубића према Саобраћајном пројекту број: 7095 од 28.
новембра 2012. године, који је израдила Служба за развој
и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Завод.

Број 50 – Страна 1717.

IV. Рок за извршење овог решења је 31. март 2013.
године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3507/2012
10. децембар 2012. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“, број 5/93) даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
ЗА 2012. ГОДИНУ
I. У Одлуци о Програму инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад
за 2012. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
51/11, 10/12 и 47/12), у ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ, који је саставни део ове одлуке, у програмској позицији „1. ИЗГРАДЊА
ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ“, тачка „1.1. Магистрална инфраструктуа 43.880.000,00“ у подтачки „1.1.2. Пројекат Оптичка
комуникациона инфраструктура – деоница Подбара II
(радови, материјал, опрема, документација) 8.070.000,00“,
мења се и гласи „1.1.2. Пројекат Оптичка комуникациона
инфраструктура – деоница Подбара II (радови, материјал,
опрема, документација) – наставак реализације (радови)
8.070.000,00“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1165/2012-I
5. децембар 2012. године
НОВИ САД
Секретар
Драгутин Галовић, с.р.

1718. страна – Број 50

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

10 . децембар 2012.

10. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 50 – Страна 1719.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
1082 Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за
основне школе за 2012. годину

1681

1083 Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за
средње школе за 2012. годину

1686

1084 Решење о допуни Програма инвестиционих активности Завода за здравствену
заштиту радника Нови Сад за 2012. годину

1688

1085 Решење o изменама Решења о Програму
инвестиционих активности за установе
културе чији је оснивач Град Нови Сад
за 2012. годину

1689

1086 Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за управљање миграцијама
и трајна решења избеглих и расељених
лица

1693

1087 Решење о Програму за спровођење активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада за 2012. годину

1693

Градоначелник
1088 Решење о изменама Програма одржавања, уређивања и коришћења јавних
гаража и јавних паркиралишта на територији Града Новог Сада у 2012. години

1712

1089 Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за област комуналне
инспекције у Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада
(Срђан Јаковљев)

1712

1090 Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за правне и опште
послове у Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада
(Слободанка Козић)

1712

1091 Решење о постављењу помоћника
начелника за правне и опште послове
у Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада (Слободанка
Козић)

1712

Предмет

Страна

1092 Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за саобраћај у Градској управи за саобраћај и путеве
Града Новог Сада (Срђан Стефанов)

1713

1093 Решење о постављењу помоћника
начелника за саобраћај у Градској
управи за саобраћај и путеве Града
Новог Сада (Срђан Стефанов)

1713

1094 Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за путеве у Градској
управи за саобраћај и путеве Града
Новог Сада (Срђан Коцкаревић)

1713

1095 Решење о постављењу помоћника
начелника за путеве у Градској управи
за саобраћај и путеве Града Новог
Сада (Срђан Коцкаревић)

1713

1096 Решење о постављењу помоћника
начелника за област комуналне инспекције у Градској управи за инспекцијске послове (Зоран Пандуров)

1713

1097 Решење о постављењу помоћника
начелника за финансијске послове у
Градској управи за саобраћај и путеве
Града Новог Сада (Драгана Кабић)

1714

1098 Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за нормативне и
опште послове у Градској управи за
комуналне послове Града Новог Сада
(Бранислава Галић)

1714

1099 Решење о постављењу помоћника
шефа Сектора за управни поступак,
Одсек за припрему управних аката
за Градско веће Града Новог Сада,
у Служби извршних органа Града
Новог Сада (Бранислава Галић)

1714

1100 Решење о постављењу помоћника
начелника за нормативне и опште
послове у Градској управи за комуналне послове Града Новог Сада
(Тања Симић)

1714

1101 Решење о изменама решења о утврђивању износа средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију
Програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада –
– Градске организације, у 2012. години

1715

1720. страна – Број 50

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

1102 Решење о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2012. годину

Страна Рег. бр.

1715

Градска управа за саобраћај и путеве
1103 Решење о одређивању и укидању стајалишта за јавни превоз путника на Булевару Европе у Новом Саду

1716

1104 Решење о заштити пешачких површина у Улици Ђорђа Јовановића испред
кућних бројева 10-12 у Новом Саду

1716

1105 Решење о постављању саобраћајне
сигнализације на раскрсници улица
Јована Цвијића и Карађорђеве у
Новом Саду

10 . децембар 2012.

Предмет

Страна

1106 Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Невесињској улици у
Новом Саду

1717

1107 Решење о заштити пешачких токова у
Невесињској улици у Новом Саду

1717

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
—

Исправка Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног
предузећа „Информатика“ Нови Сад
за 2012. годину

1716

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

1717

