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ГРАД НОВИ САД

На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 38/11 и 10/12), Градско веће Града Новог Сада, на 63.
седници одржаној 2. октобра 2013. године доноси

Градско веће
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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 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
55/12 и 34/13) на предлог Градоначелника Града Новог
Сада, Градско веће Града Новог Сада на 60. седници од
24. септембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
I
У Програму инвестиционих активности за основне школе за 2013. годину, који је саставни део Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2013.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/13 и
39/13), у тачки 2, подтачка 2.10, у делу „опис“, реч:
„реконструкција“ замењује се са речју: „адаптација“.
У тачки 3. подтачка 3.5, у делу „опис“, алинеја четврта
после речи „- десни тракт“, додају се речи: „и адаптацију
велике школе“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-470/2013-II
24. септембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА НОВОГ САДА У 2013. ГОДИНИ
I. У Програму унапређења социјалне заштите Града
Новог Сада у 2013. години („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 8/13 и 49/13) у тачки IV. подтачка 2. после алинеје
девет, додаје се нова алинеја која гласи:
„- Зелени кров за децу Новог Сада (612.000,00 динара)“.
Став 3. мења се и гласи: „Средства из буџета Града
Новог Сада: 20.552.000,00 динара у чему су средства у
износу од 19.940.000,00 динара из извора финансирања
01, а средства у износу од 612.000,00 динара из извора
финансирања 08“.
II. Тачка V. мења се и гласи:
„Средства за финансирање појединачних програма из
тачке IV. Овог Програма планирана су Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13) у оквиру раздела 15. главе
10.01. Градска управа за социјалну и дечију заштиту, у
функцији 090 – социјална заштита некласификована на
другом месту, позиција буџета 401, економска класификација
463 Трансфери осталим нивоима власти, на позицији
401.01.09. Програм унапређења социјалне заштите,
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2013.
годину, у укупном износу од 33.432.000,00 динара, у чему
су средства у износу од 32.820.000,00 динара из извора
финансирања 01, а средства у износу од 612.000,00 динара из извора финансирања 08“.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-31-2/2013-II
2. октобар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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 25/10) Градско веће Града Новог Сада на 64. седници
од 9. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ДРОГА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Овим решењем утврђује се Програм за спровођење
активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада за 2013. 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:
1. координација,
2. смањење потражње дрога,

11. октобар 2013.

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 2013. 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: 51-83/2013-II
9. октобар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник

3. прикупљање података, информисање и
евалуација.

Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ДРОГА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2013. ГОДИНУ
1. КООРДИНАЦИЈА
Циљеви координације су:
1. контрола спровођења Програма,
2. осигуравање уравнотеженог и мултиресорног приступа
3. интензивирање укључивања грађана Града Новог Сада у борбу против дрога

1. Контрола спровођења Програма
Главне активности

Активности

Индикатори

Одржавање редовних Одржавање најмање два редовна
и периодичних
састанка у 2013. години и периодичних
састанака Комисије за (по потреби) састанака
борбу против дрога као
стручног тела Градског
већа Града Новог Сада

Извештаји и
записници

Спровођење контроле
имплементације
Програма

Испуњени
циљеви и
остварене
активности из
Програма

Разматрање извештаја о реализацији
Програма

Носиоци
активности
Комисија за
борбу против
дрога

Градско веће
Града Новог
Сада

Извори
финансирања

-

Временски
оквир
континуирано
током 2013.
године

март 2014.
године
-

ɂɡɪɚɞɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ, ɫɤɭɩɨɜɚ ɭ 2013.
ɝɨɞɢɧɢ

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)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

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

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

2. Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟ ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɨɝ ɢ ɦɭɥɬɢɪɟɫɨɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

Ȼɪɨʁ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ,
ɫɤɭɩɨɜɚ/ɛɪɨʁ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ,

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɝɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ
ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ
ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

-

-

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ,
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɢɭɧɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɢɡɪɚɞɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɭ
2013. ɝɨɞɢɧɢ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

11. октобар 2013.
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"ɒɟɬɚʁ, ɧɚɭɱɢ, ɞɪɨɝɭ ɢɫɤʂɭɱɢ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɉɊȿȼȿɇɌ),

"ɇɨɜɟɦɛɚɪ - ɦɟɫɟɰ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɉɊȿȼȿɇɌ),

"ɂɝɪɨɦ ɞɨ ɛɨʂɟɝ ɡɞɪɚɜʂɚ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɉɊȿȼȿɇɌ)

•

•

•

"Ɉɬɜɨɪɟɧɚ ɜɪɚɬɚ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɡɚ
2013. ɝɨɞɢɧɭ",

ɞɪɭɝɟ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɤɚɦɩɚʃɟ

•

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,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɪɨʁ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɝɪɚɻɚɧɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ
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•

Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɤɨʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ:

"Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɞɚɬɭɦɚ ɢɡ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɤɪɨɡ
ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ"
(ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ
ȿɆɉɊɈɇȺ),

•

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

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

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

•

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

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

1208. страна – Број 55
11. октобар 2013.

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

"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)

ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ 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

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ
ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ,

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

-

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
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:

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1. ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ,
2. ɪɚɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ,
3. ɥɟɱɟʃɟ,
4. ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ,
5. ɫɦɚʃɟʃɟ ɲɬɟɬɟ ɢɡɜɚɡɜɚɧɟ ɞɪɨɝɚɦɚ

ɐɢʂɟɜɢ ɫɦɚʃɟʃɚ ɩɨɬɪɚɠʃɟ ɞɪɨɝɚ ɫɭ:

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.
"ɒɢɪɨɦ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ ɨɱɢʁɭ", "ɋɭɩɫɬɚɧɰɭ ɧɚ
ɞɢɫɬɚɧɰɭ", "ɇɚɪɤɨɦɚɧɢʁɚ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ", "Ʉɚɤɨ
ɨɞɛɢɬɢ ɚɥɤɨɯɨɥ ɢ ɞɪɨɝɭ", "Ɉɩɨʁɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɭ ɜɚɪɤɚ", "Ɉɞɥɭɤɚ ʁɟ ɧɚ ɜɚɦɚ" ɢ ɫɥ.),

ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɪɨɝɨɦ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ
(ɧɩɪ: "Ɂɧɚɦ ɤɚɤɨ ɞɚ ɤɚɠɟɦ ɇȿ", "ɍɦɟɦ
ɛɨʂɟ", "Ɂɞɪɚɜɨ ɨɞɪɚɫɬɚʃɟ" ɢ ɫɥ.)

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,

ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɜɪɲʃɚɱɤɟ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ (ȿɆɉɊɈɇȺ, ȳȺɁȺɋ, ɉɊȿȼȿɇɌ),

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

•

•

•

•

•

•

•

Ȼɪɨʁ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ/ɛɪɨʁ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ

Ȼɪɨʁ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ/ɛɪɨʁ
ɭɱɟɧɢɤɚ

Ȼɪɨʁ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ/ɛɪɨʁ
ɭɱɟɧɢɤɚ
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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.

•

ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ 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,

ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɩɨ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢ
ɬɟɦɚɦɚ ɤɨʁɟ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʁɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ
ɩɟɞɢʁɚɬɪɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɡɢ ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ",

•

•

•

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

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),

•

"ɇɨɜɢ ɋɚɞ", ɪɚɞɢ ɩɪɭɠɚʃɚ ɩɨɦɨʄɢ ɢ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɭɱɟɧɢɤɭ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɧɚɫɬɚɥɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ,
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ɢɡɪɚɞɚ ɩɚɧɨɚ, ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɢ ɥɢɬɟɪɚɪɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɡɧɚʃɚ,

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.),

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.

•

•

•

•

•
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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
"ɒɤɨɥɚ ɤɥɢɡɚʃɚ, ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɢ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɨɝ ɤɥɢɡɚʃɚ" (Ʉɥɢɡɚɱɤɢ
ɤɥɭɛ "ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ"),
"Ȼɟɫɩɥɚɬɚɧ ɲɤɨɥɚ ɨɞɛɨʁɤɟ ɡɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ
21. ɜɟɤɚ" (Ɉɞɛkɨʁɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "ȼɋɌ"),
"ȼɟɫɥɚʃɟ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ" (ȼɟɫɥɚɱɤɢ ɤɥɭɛ
"Ⱦɚɧɭɛɢɭɫ 1885"),
"ɒɤɨɥɚ ɤɚʁɚɤɚ" (Ʉɚʁɚɤ ɤɚɧɭ ɤɥɭɛ
"ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ"),
"Ɏɭɞɛɚɥ ɡɚ ɞɟɰɭ ɨɞ 5. ɞɨ 12. ɝɨɞɢɧɟ ɭ
Ʉɚʄɭ" (Ɏɭɞɛɚɥɫɤɢ ɤɥɭɛ "Ʉɚʄ"),
"ɉɨɠɭɪɢ - ɩɨɥɚɤɨ" (ɋɩɨɪɬɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ
"ɋɭɩɟɪɚɤɬɢɜɚɧ"),
Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɫɩɨɪɬɚ "GYM FEST" (Ɏɢɬɧɟɫ
ɤɥɭɛ ɡɚ ɪɢɬɦɢɱɤɭ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɭ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɭ,
ɚɟɪɨɛɢɤ ɢ ɩɥɟɫ fun fit kid "FANTASY"),
Ɋɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɫɭɫɪɟɬɢ ɦɥɚɞɢɯ
Ɋɨɦɤɢʃɚ (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ "Phralipe“
ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚ ɲɤɨɥɚ ɪɢɬɦɢɱɤɟ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ
ɡɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ (Ʉɥɭɛ ɪɢɬɦɢɱɤɟ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ
"ɊɂɌɆɂɄȺ"),
"ɒɤɨɥɚ ɪɭɤɨɦɟɬɚ ɡɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ" (ɀɟɧɫɤɢ
ɪɭɤɨɦɟɬɧɢ ɤɥɭɛ "ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ"),

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɢ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɫɩɨɪɬɚ:

"Ɇɢɧɢɛɚɫɤɟɬ, ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɰɟ"
(Ɉɤɪɭɠɧɢ ɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɫɚɜɟɡ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ),

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ "ɫɩɨɪɬ ɡɚ ɫɜɟ" (ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ
ɛɚɜʂɟʃɚ ɫɩɨɪɬɨɦ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɞɟɰɟ,
ɨɦɥɚɞɢɧɟ, ɠɟɧɚ ɢ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ):
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ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɢ ɦɥɚɞɢɯ
ɩɭɬɟɦ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ

"Ⱦɟɱɢʁɚ ɲɤɨɥɚ ɫɩɨɪɬɚ ɞɟɰɟ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ" (ɋɩɨɪɬɫɤɚ
ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ),
"Ɉɛɭɤɚ ɧɟɩɥɢɜɚɱɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɲɤɨɥɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ" (ɉɥɢɜɚɱɤɢ ɤɥɭɛ
"ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥ - ɩɪɨ ɚɤɜɚ"),
"Ɋɚɞ ɫɚ ɞɟɱɚɰɢɦɚ ɩɢɨɧɢɪɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ"
(Ɋɭɤɨɦɟɬɧɢ ɤɥɭɛ "ȳɭɝɨɜɢʄ"),
"ȼɪɚɬɢɦɨ ɫɬɨɧɢ ɬɟɧɢɫ ɭ ɲɤɨɥɟ"
(ɋɬɨɧɨɬɟɧɫɤɢ ɤɥɭɛ ɇɈȼɂ ɋȺȾ),
Ⱥɤɰɢʁɚ "ɒɚɯ ɭ ɲɤɨɥɟ" (ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɞɟɱʁɢ
ɲɚɯɨɜɫɤɢ ɤɥɭɛ "ɒɚɯɦɚɬɧɢ ɤɪɭɠɨɤ"),
"Ȼɢɰɢɤɥɢɡɚɦ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ"
(Ȼɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢ ɤɥɭɛ "ɇɨɜɢ ɋɚɞ"),

•

•

•

•

•

•

"V ȼɪɬɢʄɢʁɚɞɚ" (ɋɩɨɪɬɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ
„ɋɭɩɟɪɚɤɬɢɜɚɧ").

•

•

"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),

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

"ɋɩɨɪɬɨɦ ɩɪɨɬɢɜ ɞɟɜɢʁɚɰɢʁɚ ɤɨɞ ɞɟɰɟ ɢ
ɦɥɚɞɢɯ" (Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ "Mawashi"),

•

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɨɞ
ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ:

"ɒɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ - ɬɟɦɟʂ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɫɜɟɫɬɪɚɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ"
(ɋɚɜɟɡ ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɨ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ"),

•

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɬɨɤɨɦ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
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Ȼɪɨʁ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ/ɛɪɨʁ
ɨɛɭɱɟɧɢɯ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ
ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ

Ȼɪɨʁ ɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ/ɛɪɨʁ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ,
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ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ
ɨɫɬɚɥɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ
ʃɢɯɨɜɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɪɚɞ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ

„Ɉɛɭɤɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɧɢɤɚ ɩɭɬɟɦ ɋɈɋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ ɟmaila“ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ),
„ȼɪɲʃɚɤ ɡɚ ɜɪɲʃɚɤɚ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɞɨ
ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ“ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ),
„Ɂɧɚʃɟɦ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɟ“ (Ⱦɪɭɲɬɜɨ
„Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ“),
"ɍɦɟɦ ɞɚ ɤɚɠɟɦ ɇȿ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɉɊȿȼȿɇɌ),
"ɂɝɪɨɦ ɞɨ ɛɨʂɟɝ ɡɞɪɚɜʂɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɉɊȿȼȿɇɌ)

•

•

•

•

•

"ȿ-ɦɚɢɥ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɩɭɬɟɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ"
(ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ
ȿɆɉɊɈɇȺ),
"Ɉɛɭɤɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɧɢɤɚ ɩɭɬɟɦ ɋɈɋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ ȿmaila" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ),
"ȼɪɲʃɚɱɤɚ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɞɨɦɨɜɢɦɚ Caffee
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ" (Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ),

•

•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

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

"ɒɤɨɥɚ ɡɚ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɬɨɪɟ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ" (Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ȳȺɁȺɋ-ɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ),

•

Ȼɪɨʁ ɞɚɬɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɫɚɜɟɬɚ

Ȼɪɨʁ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯ
ɩɨɡɢɜɚ,

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚ
ɧɨ ɬɨɤɨɦ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ,

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ,

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ
"ɇɨɜɢ ɋɚɞ",

Ȼɪɨʁ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɨɫɟɬɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɚʁɬɭ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ,

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɫɥɭɝɚ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,

Ȼɪɨʁ ɞɟɰɟ ɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɭɡɪɚɫɬɚ ɢ ɦɥɚɞɢɯ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɨɦ
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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

"Coffee House - ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ,
ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ/ɰɚ ɢ ɩɨɦɨʄ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ
"ɊȺɋɄɊɒȶȿ")

"ɇɨɜɟɦɛɚɪ - ɦɟɫɟɰ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ" ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɉɊȿȼȿɇɌ),
"ɂɝɪɨɦ ɞɨ ɛɨʂɟɝ ɡɞɪɚɜʂɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɉɊȿȼȿɇɌ)

•

•

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

"Ɂɭɦɢɪɚʁ ɪɢɡɢɤ" (Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ȳȺɁȺɋ-ɚ),

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ:

•

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

Ȼɪɨʁ ɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬ
ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɨɝ ɢ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

ʁɚɜɧɚ ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ
ɞɪɭɝɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

-

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚ
ɧɨ ɬɨɤɨɦ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚ
ɧɨ ɬɨɤɨɦ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
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ɭɞɪɭɠɟʃɚ,

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

ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɦ
ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ
ɜɪɟɦɟɧɚ
Ɏɭɬɨɲɤɨ ɥɟɬɨ,Ʉɢɰɢʄ, ɇɚʁɥɟɩɲɟ
ɭɫɤɪɲʃɟ ʁɚʁɟ, 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
Ʉɭɥɬɭɪɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
"Ɇɥɚɞɨɫɬ" Ɏɭɬɨɝ),
Ɏɨɥɤɥɨɪɧɢ ɚɧɫɚɦɛɥ Ʉɂɐ Ʉɢɫɚɱ,
Ⱦɪɚɦɫɤɚ ɫɟɤɰɢʁɚ, XX Ⱦɟɱɢʁɢ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢ
ɮɟɫɬɢɜɚɥ "Ɂɥɚɬɧɚ ɛɪɚɧɚ" (ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ, ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "Ʉɢɫɚɱ"
Ʉɢɫɚɱ),
ɉɪɟɞɫɬɚɜɟ ɉɨɡɨɪɢɲɬɚ ɦɥɚɞɢɯ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ: ɥɭɬɤɚɪɫɤɚ ɫɰɟɧɚ ɢ ɬɟɤɭʄɢ
ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ (ɉɨɡɨɪɢɲɬɟ ɦɥɚɞɢɯ ɇɨɜɢ
ɋɚɞ),

•

•

•

56. ȳɭɧɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ɂɦɚʁɟɜɢɯ ɞɟɱʁɢɯ
ɢɝɚɪɚ - ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨʁɢ
ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ
ɦɥɚɞɟ (Ɂɦɚʁɟɜɟ ɞɟɱɢʁɟ ɢɝɪɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"ɍ Ɂɦɚʁɟɜɨɦ ɥɟɩɨɦ ɤɪɭɝɭ" ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ ɭɡɪɚɫɬɚ ɨɞ ɩɟɬ ɞɨ 18
ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɚɮɢɪɦɢɲɟ ɞɟɱɢʁɟ ɢ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɦɥɚɞɟ (Ɂɦɚʁɟɜɟ ɞɟɱɢʁɟ
ɢɝɪɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ),

•

•

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

ɉɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚ ɤʃɢɝɟ ɢ ɱɢɬɚʃɚ
(Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ),

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ 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

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚ
ɧɨ ɬɨɤɨɦ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
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"Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɫɤɢ Ɂɦɚʁɞɚɧɢ" - ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ
ɞɟɱɢʁɟɝ ɢ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭɡ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɞɟɰɟ ɭ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚɦɚ,
ɩɪɟɞɚɜɚʃɢɦɚ, ɪɚɡɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨ ɨɫɧɨɜɚɦɚ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɢɡɪɚɠɚɜɚʃɚ (Ɂɦɚʁɟɜɟ ɞɟɱɢʁɟ
ɢɝɪɟ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"ɒɤɨɥɫɤɚ ɥɟɤɬɢɪɚ ɭ ɩɨɡɨɪɢɲɬɭ - ɫɢɫɬɟɦ
ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɚɛɨɧɦɚɧɚ" - ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɢ
ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɩɨɡɨɪɢɲɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɥɢɦɚ ɢɡ ɨɛɚɜɟɡɧɟ
ɲɤɨɥɫɤɟ ɥɟɤɬɢɪɟ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɢ ɫɪɟɞʃɭ
ɲɤɨɥɭ (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢ
ɬɟɚɬɚɪ ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
"Ɇɥɚɞɢ ɁȺ ɤɭɥɬɭɪɭ" - ɥɭɬɤɚɪɫɤɨ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ, ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ,
ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɪɟɰɢɬɚɬɨɪɚ ɧɚ
ɦɚɻɚɪɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɫɚ
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɨɦ ɬɜɪɻɚɜɨɦ, ɥɢɤɨɜɧɟ
ɢɡɥɨɠɛɟ, ɬɪɢɛɢɧɚ ɨ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ
(Ɇɚɻɚɪɫɤɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ "Ɂɪɚɤ"),
"Ʌɟɬɢ ɩɟɫɦɚ ɇɨɜɢɦ ɋɚɞɨɦ" - ɫɧɢɦɚʃɟ
ɚɭɞɢɨ-ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɞɟɱɢʁɟɝ ɯɨɪɚ
(Ⱦɟɱʁɢ ɯɨɪ "Ɂɜɨɧɱɢʄɢ"),
"Ⱦɨ Ɋɟ Ɇɢ Ɇɭɡɢɱɤɚ ɫɩɚʁɚɥɢɰɚ 2013" ɦɭɡɢɱɤɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɨɞ ɩɟɬ ɞɨ 15
ɝɨɞɢɧɚ, ɫɧɢɦɚʃɟ ɚɭɬɨɪɫɤɟ ɩɟɫɦɟ ɫɚ
ɩɨɪɭɤɨɦ ɭɩɭʄɟɧɨʁ ɞɟɰɢ ɛɟɡ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ
ɫɬɚɪɚʃɚ ɢ ɞɟɰɢ ɭ ɫɢɝɭɪɧɢɦ ɤɭʄɚɦɚ,
ɫɟɪɢʁɚ ɤɨɧɰɟɪɚɬɚ ɢ ɪɚɞɢɨɧɢɱɤɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (Ⱦɪɭɲɬɜɨ "Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ");
"12. ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ (Baby Exit)" ɞɟɱɢʁɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɬɚɥɟɧɬɚ ɢ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɪɨɡ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ
ɰɟɥɢɧɟ: ɥɢɤɨɜɧɨ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ, ɦɭɡɢɱɤɨ
ɢ ɦɭɡɢɱɤɨ-ɫɰɟɧɫɤɨ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ,
ɤʃɢɠɟɜɧɨ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ, ɩɨɡɨɪɢɲɧɨ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ, ɜɢɞɟɨ ɢ ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɨ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ɢ ɦɟɻɭɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɚɪɚɞʃɚ (ɂɧɬɟɪȺɪɬ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ),

•

•

•

•

•

•
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"Ɋɟɞɨɜɧɢ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪ 2013." ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ, ɩɪɟɦɢʁɟɪɟ ɩɨɡɨɪɢɲɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ, ɦɚɥɚ ɲɤɨɥɚ
ɩɨɡɨɪɢɲɧɟ ɤɪɢɬɢɤɟ, ɢɡɥɨɠɛɚ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ (Ⱦɪɚɦɫɤɢ ɚɬɟʂɟ "ȼɟɫɟɥɚ
ɤɨɪʃɚɱɚ"),
"Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɢɱɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɡɚ
ɞɟɰɭ ɒɤɨʂɤɢɰɟ" - ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɢɱɤɢ
ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɡɚ ɞɟɰɭ ɱɢʁɢ ʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɰɢʂ
ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɯ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɞɟɰɟ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɟɬɧɢɱɤɢɯ ɢ ɜɟɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɠɢɜʂɟʃɚ ɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ
ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɞɟɱɢʁɟ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ȺɒȺ ɂ ȺɇȺ),
"Ʉɭɥɬɭɪɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɦɟɻɭ ɦɥɚɞɢɦɚ" ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ
ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɦɭ: ɤɭɥɬɭɪɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ,
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɩɪɟɤɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɦɪɟɠɚ,
ɡɧɚɱɚʁ ɛɟɡɛɟɞɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɢ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɧɟɧɚɫɢʂɚ ɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ
(ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɡɧɚʃɚ ɢ
ɜɟɲɬɢɧɚ, Ɋɭɦɟɧɤɚ),
"ɇɇɌ 2013 - ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ɡɚ ɞɟɰɭ" ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɢ ɩɪɟɦɢʁɟɪɧɨ ɩɪɢɤɚɡɢɜɚʃɟ
ɩɨɡɨɪɢɲɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟ ɡɚ ɞɟɰɭ
(ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɧɨɜɢ ɬɟɚɬɚɪ),
"Ɇɚɲɤɚɪɚɞɚ" - ɦɚɫɤɢɪɚɧɚ ɩɨɜɨɪɤɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɧɟɝɨɜɚʃɚ ɨɛɢɱɚʁɚ,
ɤɨɧɰɟɪɬɢ, ɢɡɥɨɠɛɟ (Ɇɭɡɟʁɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɢ ɋɚɞ),
Ɋɚɞ ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ.

•

•

•

•

•

•
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ɉɨɞɪɲɤɚ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɢɦɚ
ɩɪɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ
ɪɚɧɨɦ ɨɬɤɪɢɜɚʃɭ

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

ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɨ ɪɚɧɨɦ
ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɭ ɫɢɦɩɬɨɦɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɨɝɚ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɞɪɨɝɚ

"Ɂɧɚʃɟɦ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɟ" (Ⱦɪɭɲɬɜɨ
"Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ")
"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)

•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:
•
"ȿ-ɦɚɢɥ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɩɭɬɟɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ"
(ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ),
•
„Ɉɛɭɤɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɧɢɤɚ ɩɭɬɟɦ ɋɈɋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɢ ɟ-maila“ (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ)

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

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

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

2. Ɋɚɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ

ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ȼɪɨʁ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɩɨɫɟɬɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚʁɬɭ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ȼɪɨʁ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,
Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɭɫɥɭɝɚ
Ȼɪɨʁ ɞɚɬɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɚ

Ȼɪɨʁ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ/ɛɪɨʁ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ

Ȼɪɨʁ ɞɚɬɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɫɚɜɟɬɚ

Ȼɪɨʁ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯ
ɩɨɡɢɜɚ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɭɫɥɭɝɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ
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•

ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ
ɢ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ,

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

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

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

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

Ȼɪɨʁ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɰɟɧɬɚɪɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɤɨɧɬɢɧɢɭɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ
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Ȼɪɨʁ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɟɦɢɧɚɪɚ/ɛɪɨʁ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɨɝɚ,

ɫɬɪɚɧɢ ɢ
ɞɨɦɚʄɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ʃɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ,
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɤɨɧɬɚɤɬ
ɫɚ "ɉɪɨɬɨɤ" Ɏɨɧɞɚɰɢʁɨɦ
ɢɡ ɏɨɥɚɧɞɢʁɟ ɢ ɍɞɪɭɠɟʃɟɦ
ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɟ "Ʉɨɪɚɤ" ɢɡ
ɋɪɛɢʁɟ, ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

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

•

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

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

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

4. Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɫɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɢ
ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

3. Ʌɟɱɟʃɟ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ
ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
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"ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɯɟɩɚɬɢɬɢɫɟ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɉɊȿȼȿɇɌ)

•

"Ⱦɧɟɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ
ɠɢɜɟ ɫɚ ɏɂȼ-ɨɦ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
"ɐɪɜɟɧɚ ɥɢɧɢʁɚ"),

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ȼɪɫɬɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ,

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ

Ȼɪɨʁ
ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ,

ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,

Ʉɥɢɧɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ
ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ,

ɍɞɪɭɠɟʃɚ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɫɬɪɚɧɢ ɢ ɞɨɦɚʄɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

-

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ
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•

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

"Coffee House - ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ,
ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ/ɰɚ ɢ ɩɨɦɨʄ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɩɨɦɨʄ ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ
"Ɋɚɫɤɪɲʄɟ"),

•

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɡɚɰɢʁɟ ɢ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ

"ɂɡɚɻɢ ɢɡ ɮɢɥɦɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɉɊȿȼȿɇɌ)

•

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

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

•

ɉɨɞɪɲɤɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɥɟɱɟ ɢɥɢ ɪɨɞɢɬɟʂɚ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ

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

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:
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"Ⱦɪɨɝɚ ɧɟɦɚ ɩɨɫɥɟɞʃɭ ɪɟɱ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ "Ɂɟɦʂɚ ɠɢɜɢɯ"),
"ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɧɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ
ɢ ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɢ
ɚɥɤɨɯɨɥɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ
ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ
"ɋɜɟɬɥɨɫɬ"),
"Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɥɟɱɟɧɢɯ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɚ ɭ ɐɟɧɬɪɭ "Ⱦɭɝɚ"
(ɐɟɧɬɚɪ "Ⱦɭɝɚ"),
"ɉɨɛɟʄɢ ɨɞ ɦɚɤɫɢɦɟ ȳɟɞɧɨɦ
ɧɚɪɤɨɦɚɧ - ɭɜɟɤ ɧɚɪɤɨɦɚɧ"
(Ⱦɪɭɲɬɜɨ "Ɋɚɫɩɭɫɬɢɥɢɲɬɟ"),
"ɉɫɢɯɨɥɨɲɤɨ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ
ɢɧɬɪɚɜɟɧɫɤɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɞɪɨɝɚ "
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɉɊȿȼȿɇɌ),
"Ɍɟɪɟɧɫɤɢ ɪɚɞ ɭ ɬɪɟɬɦɚɧɭ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ" (Ʉɥɢɧɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ)

•

•

•

•

•

•

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɡɚ 2013. ɝɨɞɢɧɭ

ɉɪɢɦɟɧɚ ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢɨɧɟ
ɬɟɪɚɩɢʁɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɢɠɟɝ
ɩɪɚɝɚ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ʉɥɢɧɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

5. ɋɦɚʃɟʃɟ ɲɬɟɬɟ ɢɡɚɡɜɚɧɟ ɞɪɨɝɚɦɚ

"ɉɨɞɪɲɤɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ
ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ "Ɋɚɫɤɪɲʄɟ"),

•

11. октобар 2013.
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"ɉɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɠɢɜɨɬ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ)
"ɉɨɞɪɲɤɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ
ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ "Ɋɚɫɤɪɲʄɟ")
"Ⱦɪɨɝɚ ɧɟɦɚ ɩɨɫɥɟɞʃɭ ɪɟɱ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ "Ɂɟɦʂɚ ɠɢɜɢɯ")
"ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɧɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ
ɢ ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɢ
ɚɥɤɨɯɨɥɚ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ
ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ
"ɋɜɟɬɥɨɫɬ")

•

•

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

ɉɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɥɟɱɟɧɢɯ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ

•

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɤɥɭɛɨɜɚ,
ɞɧɟɜɧɢɯ ɢ ɧɨʄɧɢɯ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ

"Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ 1. ɞɟɰɟɦɛɪɚ ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ ɤɨɧɰɟɩɬ" (ɍɞɪɠɟʃɟ
ɉɊȿȼȿɇɌ)

•

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ
ɤɥɭɛɨɜɚ, ɞɧɟɜɧɢɯ ɢ ɧɨʄɧɢɯ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ

"ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɤɨɧɞɨɦɚ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɉɊȿȼȿɇɌ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ:

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɤɨɧɞɨɦɚ

•

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ "Ʉɚɦɩɚʃɚ
ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ 1. ɞɟɰɟɦɛɪɚ
- ɋɜɟɬɫɤɨɝ ɞɚɧɚ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɏɂȼ-ɚ
2013. ɝɨɞɢɧɚ" (ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ)

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚ ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɧɚ ɏɂȼ
ɢ ɯɟɩɚɬɢɬɢɫ Ȼ ɢ ɐ

Ȼɪɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ/ɛɪɨʁ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɥɟɱɟ

Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɛɪɨʁ ɞɧɟɜɧɢɯ ɢ
ɧɨʄɧɢɯ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ,

Ȼɪɨʁ ɤɥɭɛɨɜɚ,

Ȼɪɨʁ ɩɨɞɟʂɟɧɢɯ
ɤɨɧɞɨɦɚ

Ȼɪɨʁ ɥɢɰɚ
ɬɟɫɬɢɪɚɧɢɯ ɧɚ ɏɂȼ
ɢ ɯɟɩɚɬɢɬɢɫ Ȼ ɢ ɐ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ
ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ,

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ
ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ,

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ
ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɫɬɪɚɧɢ ɢ ɞɨɦɚʄɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ
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"ɉɫɢɯɨɥɨɲɤɨ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ
ɢɧɬɪɚɜɟɧɫɤɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɞɪɨɝɚ "
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɉɊȿȼȿɇɌ)

•

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

ɭɞɪɭɠɟʃɚ.

-

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ
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ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,

ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ,

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

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),

3. ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ, ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ

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

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),

ɐɢʂɟɜɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɫɭ:

3. ɉɊɂɄɍɉȴȺȵȿ ɉɈȾȺɌȺɄȺ, ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ ɂ ȿȼȺɅɍȺɐɂȳȺ

"Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɥɟɱɟɧɢɯ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɚ ɭ ɐɟɧɬɪɭ "Ⱦɭɝɚ"
(ɐɟɧɬɚɪ "Ⱦɭɝɚ")

•

11. октобар 2013.
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Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɭɬɟɦ
ʁɚɜɧɢɯ ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ ɤɚɦɩɚʃɚ,
ɬɪɢɛɢɧɚ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

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

"ɒɟɬɚʁ, ɧɚɭɱɢ, ɞɪɨɝɭ ɢɫɤʂɭɱɢ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɉɊȿȼȿɇɌ),

"ɇɨɜɟɦɛɚɪ - ɦɟɫɟɰ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ" (ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɉɊȿȼȿɇɌ),

"ɂɝɪɨɦ ɞɨ ɛɨʂɟɝ ɡɞɪɚɜʂɚ"
(ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɉɊȿȼȿɇɌ)

•

•

•

"Ɉɬɜɨɪɟɧɚ ɜɪɚɬɚ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ
ɡɚ 2013. ɝɨɞɢɧɭ",

ɞɪɭɝɟ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɤɚɦɩɚʃɟ

•

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ
ɡɚ ɲɬɚɦɩɭ

Ȼɪɨʁ ɤɚɦɩɚʃɚ,
ɬɪɢɛɢɧɚ /ɛɪɨʁ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ,

Ȼɪɨʁ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɝɪɚɻɚɧɚ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ʁɚɜɧɚ ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ
ɞɪɭɝɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ,

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ "ɇɨɜɢ
ɋɚɞ",

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

•

Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɤɨʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ:

"Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɞɚɬɭɦɚ
ɢɡ ɤɚɥɟɧɞɚɪɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ
ɠɢɜɨɬɚ ɤɪɨɡ ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ" (ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ȿɆɉɊɈɇȺ),

•

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

•

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

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

1226. страна – Број 55
11. октобар 2013.

ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ, ɥɟɱɟʃɚ ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ

Ƚɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚ

•

•

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɫɩɭʃɟɧɢ ɰɢʂɟɜɢ
ɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

3. ɋɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ, ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ
ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɨɝɚ,

ɇɚɞɥɟɠɧɟ ɝɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ,

ɇɨɫɢɨɰɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

-

ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɦɚɪɬ 2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɨɤɜɢɪ

11. октобар 2013.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13), Градоначленик Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

11. октобар 2013.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.) и члана 5. став
2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2013. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13),
Градоначленик Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 55/12 и 34/13) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 270, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
финансије за 2013. годину, са позиције 270.01.02. одобравају
се Градској управи за социјалну и дечију заштиту средства
у износу од:
4.682.000,00 динара
(четиримилионашестоосамдесетдвехиљадединара00/100)
на име обезбеђивања недовољно планираних средстава
за реализацију програма Црвеног крста и помоћи за директно
ублажавање сиромаштва.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 15, глава 15.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, у функцији 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
на позицију буџета 404, економска класификација 481 –
Дотације невладиним организацијама, тако да укупан
план средстава из буџета за ову апропријацију износи
110.550.000,00 динара, а у алинеји три износ „24.628.000,00“
замењује се износом „29.310.000,00“.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет и
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 55/12 и 34/13) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 270, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
финансије за 2013. годину, са позиције 270.01.02. одобравају
се Градској управи за комуналне послове средства у укупном
износу од:
2.366.128,34 динара
(дамилионатристашездесетшестхиљадастодвадесетос
амдинара34/100)
на име откупа дела акција од малих акционара Ветеринарске
станице Нови Сад АД и осталих трошкова провизије.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04, глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, за Функцију 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, и то:
- у износу од 2.300.605,00 динара на позицију буџета
100_1, економска класификација 621 – Набавка домаће
финансијске имовине, тако да укупан план средстава из
буџета за ову апропријацију износи 10.920.555,00 динара,
и
- у износу од 65.523,34 динара на нову позицију буџета
100_2, економска класификација 421 – Стални трошкови.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за Комуналне послове.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет и
- Градској управи за комуналне послове.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-13/2013-II
24. септембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-14/2013-II
27. септембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

11. октобар 2013.
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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

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 2013. ГОДИНИ
I. У Решењу о утврђивању износа средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију програма рада и
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада – Градске организације, у 2013. години („Службени лист Града
Новог Сада“, број 11/13), у тачки I. износ: „53.588.000,00
динара“ замењује се износом: „63.970.000,00 динара“.
У подтачки 2. износ: „47.228.000,00 динара“ замењује
се износом: „57.610.000,00 динара“.
У алинеји првој, износ: „22.600.000,00 динара“ замењују
се износом: „25.300.000,00 динара“.
У алинеји другој, износ: „12.000.000,00 динара“ замењује
се износом: „15.000.000,00 динара“.
У алинеји трећој, износ: „9.000.000,00 динара“ замењује
се износом: „13.682.000,00 динара“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-33/2013-1-II
26. септембар 2013. година
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 7/13, 18/13 и 43/13) тачка 4. подтачка 4. мења се и гласи.
„4. Организовање и учествовање на сајмовима, семинарима, радионицама и стручним екскурзијама, као
и рад на пројектима и програмима о органској и
контролисаној производњи
Реализација ове мере подразумева организован наступ
пољопривредних произвођача на сајмовима органске
производње, као и одласка на стручне екскурзије у циљу
обезбеђивања непосредних контаката, потребних информација,
рад на пројектима и програмима, праћења трендова и
стицања позитивних искустава која би се применила за
ефикаснију реализацију Акционог плана.
Ова мера обухвата наступе на сајмовима као што су:
„Међународни пољопривредни сајам“ Нови Сад; „BioFach“
у Нирнбергу, Немачка, „SANA“ у Болоњи, Италија; „BIOSUED“
у Аугсбургу, Немачка: „BtoBIO“ у Милану, Италија; „Bio Balkan
Expo“ у Београду. Такође ће бити обухваћено и учешће на
семинарима и радионицама, као и стручним екскурзијама
у земљи и у иностранству. На сајмовима и семинарима
имали би заједничко учешће са свим релевантним
организацијама као што су: „Serbia Organica“ Национално
удружење за развој органске производње, Пољопривредни
факултет Нови Сад, Покрајински секретаријат за пољопривреду,
Министарство пољопривреде Србије и осталим институцијама
које су заинтересоване за развој ове врсте производње.
Трошкови наступа на сајмовима, семинарима, радионицама и стручним екскурзијама обухватају делимично финансирање простора – закуп штандова и опреме,дневнице за
службена путовања у земљи и иностранству, трошкове
превоза, смештаја и осигурања, као и рад на пројектима и
програмима из различитих сегмената органске и контролисане производње, а у складу са расположивим средствима.
За реализацију ове мере средства су планирана у буџету
Града за 2013. годину у износу од 1.930.000,00 РСД.
Носилац реализације ове мере је Градска управа за
привреду и друге релевантне институције из органске и
контролисане производње у складу са законским прописима.“
У тачки 5. „Средства за реализацију мера за унапређење
органске и контролисане пољопривредне производње“, у
табели назив мере под редним бројм 4. мења се и гласи:
„4. Сајмови, семинари, радионице, стручне екскурзије
и рад на пројектима и програмима.“

802
На основу члана 13. тачка 11. а у вези са чланом 16.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА
ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
У ПОЉОПРИВРЕДИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2013. ГОДИНУ
I
У Акционом плану развоја органске и контролисане
производње у пољопривреди на територији Града Новог

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-365/2013-II
30. септембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08) и Закључка Скупштине Градановог
Сада, број: 51-92/2011-I од 28. децембра 2011. године,
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
ПРИСТУПАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА
V ФАЗИ ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ ЗДРАВИХ
ГРАДОВА СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
I. НЕМАЊА СТАРОВИЋ, разрешава се дужности члана
Координационог одбора за приступање Града Новог Сада
V фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене
организације.
II. АЛЕКСАНДАР БАШИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине, именује се за члана Координационог одбора за
приступање Града Новог Сада V фази Европске мреже
здравих градова Светске здравствене организације.

- утврди дугорочне и средњорочне циљеве развоја
социјалног становања Града Новог Сада у складу са
укупним економским, социјалним и друштвеним
развојем Града Новог Сада,
- формира радне групе ради израде Стамбене стратегије
Града Новог Сада,
- изради Стамбену стратегију Града Новог Сада и достави Градоначелнику Града Новог Сада.
III. Комисија има председника, заменика председника и
четири члана.
IV. Стручне, административне и техничке послове за
потребе Комисије обављаће Стамбена агенција Града Новог Сада.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-147/2013-II
30. септембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-81/2013-II
30. септембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

11. октобар 2013.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ ГРАДА
НОВОГ САДА
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Образује се Комисија за израду Стамбене стратегије
Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- утврди динамику израде Стамбене стратегије Града
Новог Сада,
- спроводи активности и координира са свим заинтересованима из јавног, приватног и цивилног сектора
при изради Стамбене стратегије Града Новог Сада,

I. У Комисију за израду Стамбене стратегије Града Новог
Сада именују се
- за председника:
1. АЛЕКСАНДАР МИЛОВАНЧЕВ, проф. др – генерални
директор Луке Нови Сад
- за заменика председника:
2. АЛЕКСАНДАР БАШИЋ, дипл. правник – члан Градског већа за урбанизам и стамбене послове,
- за чланове:
3. БЕЛА КУРИНА, члан Градског већа за социјалну и
дечију заштиту,
4. ЛИДИЈА ТОМАШ, дипл. технолог – начелник Градске
управе за комуналне послове,
5. ТАТИЈАНА ЛЕКИЋ, дипл. правник – помоћник дирктора за правне и опште послове Стамбене агенције
Града Новог Сада,
6. ЉУБИНКА ПЕТРОВ, дипл. журналиста – „Телешоп“
Нови Сад.

11. октобар 2013.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-150/2013-II
30. септембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а по Захтеву за промену финансијског
плана у оквиру исте апропријације Градске управе за
социјалну и дечију заштиту број: XIII-5-2099/2013, од 26.
септембра 2013. године, Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност Градској управи за социјалну и
дечију заштиту да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада
за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
55/12 и 34/12), у оквиру раздела 15, глава 15.1 – Градска
управа за социјалну и дечију заштиту, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
изврши измена у оквиру позиције буџета 404, економске
класификације 481 – Дотације невладиним организацијама,
извор финансирања 01, тако што се у алинеји три, износ:
„29.310.000,00 динара“ замењује износом: „32.310.000,00
динара“, а у алинеји четири износ: „48.000.000,00 динара“
замењује износом „45.000.000,00 динара“.
II. Сходно тачки I. овог решења, извршити одговарајуће
усклађивање износа у Општем и Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2013. годину.
III. Задужује се Градска управа за социјалну и дечију
заштиту да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће
измене Финансијског плана прихода и примања и расхода
и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту
за 2013. годину.

Подносилац
Пријаве

Број 55 – Страна 1231.

IV. За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за социјалну и дечију заштиту и Градска управа за
финансије.
V. Решење доставити:
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-2099/2013-II
26. септембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу поглавља 10. тачка 2. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/13, 26/13 и 43/13), поводом Јавног позива послодавцима за доделу субвенције
за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2013. години, на предлог Комисије за разматрање
пријава за субвенције, Градоначелник Града Новог Сада
доноси

ОДЛУКУ О ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ
РАДНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА У 2013. ГОДИНИ
1. Одобравају се средства за субвенције за отварање
радних места на територији Града Новог Сада, ради
запошљавања 50 незапослених лица код 16 послодаваца,
у укупном износу од 10.000.000,00 динара.
2. Субвенција из тачке 1. ове одлуке одобрава се следећим
послодавцима:

Ред.
број

Број под којим је
заведена пријава

Седиште подносиоца
пријаве

1.

VII-105-290/13

„TRS EUROPE“ DOO
Petrovaradin

2.

VII-105-292/13

ДОО „СКЛОП“ НОВИ САД

3.

VII-105-295/13

„БАТО“ ДОО за производњу,
трговину и услуге

Нови Сад,
Клисански пут 50
Ветерник, Новосадски пут
149

4.

VII-105-297/13

„STYLOS“ ДОО НОВИ САД

5.

VII-105-301/13

„ПОПАРТ СТУДИО“ ДОО
НОВИ САД

Петроварадин,
Раде Кончара 1

Укупан број
одобрених
лица

Укупна
средства
(у дин.)

30

6.000.000,00

1

200.000,00

2

400.000,00

Нови Сад, Футошки пут 67

1

200.000,00

Нови Сад,
Михајла Лалића 19

1

200.000,00

1232. страна – Број 55
6.

VII-105-309/13

7.

VII-105-310/13

8.

VII-105-311/13

9.

VII-105-313/13

10.

VII-105-317/13

11.

VII-105-321/13

12.

VII-105-322/13

13.

VII-105-323/13

14.

VII-105-326/13

15.

VII-105-327/13

16.

VII-105-329/13
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DOO „HINTTECH„ NOVI SAD
„USOFT DEVELOPMENT
CENTER“ DOO NOVI SAD
„КЛАРИС НС“ ДОО НОВИ
САД
„Л+М“ ДОО ВЕТЕРНИК
DOO „CLARIS PLUS“
NOVI SAD
„ПАНОНИЈА ПКВ“ ДОО
НОВИ САД
„МИКРОН“ ДОО НОВИ САД
Прва приватна средња
медицинска школа
„ХИПОКРАТ“
„NEXUS PLAST“ DOO
NOVI SAD
ДОО „МЕТАЛУМ“
НОВИ САД
„GRA-MONT” DOO
NOVI SAD

Нови Сад, Морнарска 7

1

200.000,00

Нови Сад, Морнарска 7

1

200.000,00

1

200.000,00

2

400.000,00

1

200.000,00

1

200.000,00

1

200.000,00

2

400.000,00

2

400.000,00

2

400.000,00

1

200.000,00

50

10.000.000,00

Нови Сад,
Светозара Ћоровића 6
Ветерник,
Светозара Милетића 48
Нови Сад,
Браће Рибникар 8
Нови Сад,
Хајдук Вељкова 11
Нови Сад,
Футошки пут 105
Нови Сад, Дечанска 9
Нови Сад,
Петефи Шандора 129
Нови Сад,
Лазе Лазаревића 42
Нови Сад, Текелијина 6
У к у п н о

3. Субвенција из тачке 1. ове одлуке износи 200.000,00
динара за једно отворено радно место, а број лица и укупан
износ одобрене субвенције послодавцима наведени су у
табели која је саставни део тачке 2. ове одлуке.
4. На основу ове одлуке закључиће се уговор између
Националне службе за запошљавање - Филијала Нови
Сад, Града Новог Сада и послодаваца којима је одобрена
субвенција, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 105-330/2013-II
30. септембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник

11. октобар 2013.

:

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У
ДЕЛУ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У
СТЕПАНОВИЋЕВУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Улице
војводе Путника у Степановићеву.
II. Налаже се Јавном педузећу „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне
ситнализације, према Саобраћајном пројекту број 8046 од
17. септембра 2013. године који је израдила Служба за
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод
за изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2013.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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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, 101/11 и 32/13
– УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10) доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4581/2013
26. септембар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

11. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 54/12, 6/12, 11/13, 30/13, 43/13 и 50/13), у тачки
IV. подтачка 15. се мења и гласи:
„15. у Улици Максима Горког, са 172 паркинг-места, према пројектима број 2338 од 6. септембра 2005. године и
3706 од 1. јула 2008. године, изузев паркиралишта на коловозу на парној страни улице између Стражиловске и
Улице Соње Маринковић, који је израдио Завод, и ПС0109-01
из августа 2013. године, који израдио Паркинг сервис.“
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
Сервис“ Нови Сад, да:

Број 55 – Страна 1233.

I. Одређује се повремена паркиралишта за путничке
аутомобиле у непосредној близини објеката „Новосадског
сајма“ у Новом Саду, као посебна паркиралишта и то:
- у Улици Новосадског сајма, капацитета 284 паркингместа, од Улице Дринске до Улице хајдук Вељкове,
- у Улици Новосадског сајма, од Хајдук Вељкове до
Мичуринове улице, капацитета 76 паркинг-места,
- на платоу испред сајамске хале, на углу улица Новосадског сајма и Хајдук Вељкове, капацитета 48 паркинг-места
- на платоу између Мичуринове и Хајдук Вељкове улице, капацитета 245 паркинг-места,
- део тротоара испред сајамске хале у Хајдук Вељковој
улици, капацитета 37 паркинг-места,
- у Улици браће Поповић на непарној страни, од Улице Бранка Бајића до Улице Стевана Мокрањца, капацитета 36 паркинг-места,
- у Улици браће Поповић, од Улице Бранка Бајића до
Хајдук Вељкове улице и у Улици Бранка Бајића, од
колског улаза у „Мастер центар“ до Улице браће
Поповић, капацитета 24 паркинг-места,
- у Улици Бранка Бајића,

- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и

- на платоу у Улици Миколе Кочиша, капацитета 195
паркинг-места,

- да путем средстава јавног информисања обавести
учеснике у саобраћају о условима и могућностима
за коришћење паркиралишта.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).
IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2013.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

- у Мичуриновој улици, капацитета 268 паркинг-места
и

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4545/2013
24. септембар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

810
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У НЕПОСРЕДНОЈ
БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА „НОВОСАДСКОГ
САЈМА“ У НОВОМ САДУ

- у Улици Богдана Гарабантина.
Паркиралишта из става 1. ове тачке ће се користити као
посебна паркиралишта за време трајања сајамских
манифестација и то:
- Сајмови „Лорист“, од 2. октобра до 6. октобра 2013.
године,
- Сајам туризма, од 3. октобра до 6. октобра 2013. године,
- Сајам коњарства и серсана, од 3. октобра до 6. октобра 2013. године,
- Сајам моторних возила и опреме, од 16. октобра до
20. октобра 2013. године,
- Сајам инвестиција, од 29. октобра до 31. октобра
2013. године,
- Међународна изложба златарства и часовничарства
„Сјај“, од 7. новембра до 10. новембра 2013. године.
II. Наплата накнаде за коришћење повремених паркиралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу са
важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања
моторних возила, у временским периодима наведеним у
тачки I. став 2, свакодневно од 8,00 до 20,00 часова.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља ЈКП
„Паркинг сервис“ Нови Сад, путем овлашћеног лица.
III. Налаже се ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, да:
- паркиралишта из тачке I. алинеја један и три овог
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја број 2142/2005 из
априла 2005. године, који је израдила Служба за
развој и управљање саобраћајем јавног предузећа
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду,
- паркиралишта из тачке I. алинеја два овог решења,
уреди, опреми и обележи према Плану хоризонталне
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и вертикалне сигнализације, који је саставни део
Пројекта „ИМ-Пројект“ предузећа за пројектовање,
инжењеринг и извођење радова, из децембра 2004.
године,
- паркиралишта из тачке I. алинеја четири овог решења,
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја број 5214 из августа 2010.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду,
- паркиралишта из тачке I. алинеја пет овог решења,
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја број 2161/2005 из маја 2006.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду,
- паркиралишта из тачке I. алинеја шест овог решења,
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја број ПС0117 из априла 2006.
године, који је израдило Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад,
- паркиралишта из тачке I. алинеја седам овог решења,
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја број ПС0156 од 23. октобра
2009. године, који је израдило Јавно комунално
предузеће „паркинг сервис“ Нови Сад,
- паркиралишта из тачке I. алинеја осам овог решења,
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја број ПС0203 из децембра
2011. године, који је израдило Јавно комунално
предузеће „паркинг сервис“ Нови Сад,
- паркиралишта из тачке I. алинеја девет овог решења,
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја број ПС0116 из априла 2006.
године, који је израдило Јавно комунално предеузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад,
- паркиралишта из тачке I. алинеја десет овог решења,
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја број 5192 из августа 2010.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду,
- паркиралиште из тачке I. алинеја једанаест овог
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја број ПС0208 од 26.
децембра 2011. године, који је израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад,
- по завршетку трајања сваке од побројаних сајамских
манифестација, наведених у тачки I. став 2, са паркиралишта уклони сву вертикалну сигнализацију која
се односи на наплату и
- путем средстава јавног информисања обавести
грађане и друге кориснике о начину коришћења паркиралишта.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог
решења, врши Јавно предузеће „завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
V. Ово решење важи од 26. септембра 2013. године до
10. новембра 2013. године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

11. октобар 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4569/2013
25. септембар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПАРКИНГ-МЕСТА НА ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА
У НОВОМ САДУ
I. У Решењу о одређивању паркинг-места на јавним
паркиралиштима за возила особа са инвалидитетом на
више локација у Новом Саду („Службени лист Града Новог
Сада“, број 17/03), у тачки I. подтачка 72. се брише.
Досадашње тачке 73, 74, 75... 98 постају тачке 72, 73,
74...97.
У тачки II. бришу се речи: „6844 од 28. августа 2012. године“.
II. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2013.
године.
III. 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-34-4580/2013
26. септембар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ЛЕНКЕ
ДУНЂЕРСКИ КОД К. БР. 30Б У НОВОМ САДУ

11. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Одређује се паркинг место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ленке Дунђерски
код к. бр. 30б у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „паркинг
сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним пројектом, број 8063 од 25. септембра
2013. године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 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-34-4650/2013
2. октобар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2013.
године.
VI. 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-34-4609/2013
2. октобар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

813
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, 101/11 и 32/13
– УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10) доноси
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814
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 и 53/10), члана 192.
тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник Репбулике
Србије“, број 30/10) доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИВРЕМЕНОЈ ИЗМЕНИ РЕЖИМА
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ЗИМСКЕ
СЛУЖБЕ ЗА 2013/2014. ГОДИНУ
1. Одређује се привремена измена режима саобраћаја
на територији Града Новог Сада за потребе рада Зимске
службе за 2013/2014. годину, на следећи начин:
Ради ефикаснијег чишћења коловоза и уклањања снега за време снежних падавина дозвољава се возилима
зимске службе у раду пролаз Сутјеском улицом од Улице
радничке ка улицама Максима Горког и полукружно окретање
на раскрсници Пута Шајкашког одреда и пута за Рафинерију.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНОГ
ОГЛЕДАЛА У РАСКРСНИЦИ УЛИЦА БРАНКА
ЋОПИЋА И ВЕТЕРНИЧКЕ У НОВОМ САДУ

Ради ефикаснијег чишћења коловоза и уклањања снега за време снежних падавина забрањује се заустављање
и паркирање возила у следећим улицама: Светозара
Милетића (од Улице Јована Суботића до Грчкошколске
улице), Трифковићевом тргу, Његошевој, Грчкошколској,
Војводе Путника, Иве Лоле Рибара, Милоша Бајића (од
Улице Душана Васиљева до Шумадијске улице), Даничићевој,
Тргу Републике и Модене у Новом Саду.

I. Одређује се постављање саобраћајног огледала у
раскрсници улица Бранка Ћопића и Ветерничке у Новом
Саду.

Обавезно коришћење зимске опреме за време отежаних
услова одвијања саобраћаја је на Партизанском путу на
Фрушкој гори.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне
сигнализације из тачке I. овог решења, према Саобраћајном
пројекту број 8026 од 17. септембра 2013. године који је
израдила Служба за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду,
и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације и опреме.

Саобраћајне знаке опасности од неочекиваног настанка поледице или снега поставити на Мосту слободе и петљи
Мишелук, Варадинском мосту и свим мостовима преко
канала ДТД на територији Града Новог Сада, на натпутњацима
путева Ковиљ-Гардиновци, Ковиљ-Будисава, Ченеј-Кисач,
на надвожњаку на Мишелуку, на успонима у Улици Дунавске дивизије у Петроварадину и улицама Карађорђевој и
Тргу краља Петра I и обилазници у Сремској Каменици.
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Ограничава се брзина кретања возила када је снег на
коловозу на следећим деоницама општинских путева: ЧенејКисач, Кисач-Ирмово, за Планту, за Немановце и Пејићеве
салаше, за Рафинерију и Шангај, Ковиљ-Будисава, КовиљГардиновци, Руменка-Кисач, Кисач-Степановићево, Пут
Шајкашког одреда, Варадински мост, Мост слободе и петља
Мишелук.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4743/2013
9. октобар 2013. године
НОВИ САД

2. налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду да:
- постави саобраћајну сигнализацију према саобраћајном
пројекту број 7081 од 9. октобра 2012. године који је
израдила Служба за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду;
- редовно одржава и контролише саобраћајну
сигнализацију, као и да је уклони након истека рока
из тачке 3. овог решења.
3. Привремена измена режима саобраћаја важи од 15.
новембра 2013. године до 15. марта 2014. године.
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-34-4660/2013
4. октобар 2013. 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, 101/11 и 32/13
– УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10) доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И
ПАРКИРАЊА У УЛИЦИ СТЕВАНА МУСИЋА
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се забрана заустављања и паркирања у
Улици Стевана Мусића у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање и усклађивање
саобраћајне сигнализације, према Саобраћајном пројекту
број 7385 од 7. марта 2013. године који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног педузећа
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
III. Рок за изврешење овог решења је 15. новембар 2013.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

11. октобар 2013.

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

816
На основу члана 7. и 8. Правилника о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(„Службени гласник Републике Србије“, број 63/10), члана
26. став 3. и 4. Закона о финансијској подршци породици
са децом („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/02,
115/05 и 107/09) и тачке II. Закључка Градоначелника Града Новог Сада, број 6-39/2013-67-II од 18. априла 2013.
године, Градска управа за социјалну и дечију заштиту
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА
ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,
ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
1. Разрешава се дужности у Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету и ученику:
- заменик члана –
др ЈУГОСЛАВА ГУЊИЋ, педијатар
2. У Комисију за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, именује се:
- заменик члана –
др МАРИЈА ВУЧКОВИЋ, педијатар
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-2292/2013
3. октобар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Зоран Кузељевић, с.р.

11. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 55 – Страна 1237.

1238. страна – Број 55

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

11. октобар 2013.

11. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 55 – Страна 1239.

1240. страна – Број 55

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

11. октобар 2013.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

807

Градско веће
796

Решење о измени и допуни Решења
о Програму инвестиционих активности
за основне школе за 2013. годину

797

Решење о изменама и допунама Програма унапређења социјалне заштите
Града Новог Сада у 2013. години

798

Решење о Програму за спровођење
активности у борби против дрога на
територији Града Новог Сада за 2013.
годину, са Програмом

1205

808

1232

Решење о измени решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада

1233

810

Решење о одређивању повремених
паркиралишта у непосредној близини
објеката „Новосадског сајма“ у Новом
Саду

1233

811

Решење о измени Решења о одређивању паркинг-места на јавним паркиралиштима за возила особа са инвалидитетом на више локација у Новом Саду

1234

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Ленке
Дунђерски код к. бр. 30б у Новом Саду

1234

Решење о постављању саобраћајног
огледала у раскрсници улица Бранка
Ћопића и Ветерничке у Новом Саду

1235

814

Решење о привременој измени режима
саобраћаја на територији Града Новог
Сада за потребе рада Зимске службе
за 2013/2014. годину

1234

815

Решење о забрани заустављања и
паркирања у Улици Стевана Мусића
у Новом Саду

1236

809
1206

800
801

802

803

1228

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1228

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 2013. години
Решење о изменама Акционог плана
развоја органске и контролисане производње у пољопривреди на територији
Града Новог Сада за 2013. годину

812

1229

1229

Решење о разрешењу и именовању члана Координационог одбора за приступање Града Новог Сада V фази Европске
мреже здравих градова светске здравствене организације

1230

804

Решење о образовању Комисије за израду Стамбене стратегије Града Новог Сада

1230

805

Решење о именовању председника,
заменика председника и чланова Комисије за израду Стамбене стратегије
Града Новог Сада

1230

Решење о давању сагласности о расподели средстава из буџета Града Новог
Сада Градској управи за социјалну и
дечију заштиту

1230

806

1231

Решење о измени режима саобраћаја
у делу Улице Војводе Путника у Степановићеву

1205

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

Одлука о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних
места на територији Града Новог Сада
у 2013. години

Страна

Градска управа за саобраћај и путеве

Градоначелник
799

Предмет

813

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
816

Решење о разрешењу и именовању
заменика члана Комисије за процену
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

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

1236

