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На основу члана 16. став 2. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
43/08), а у вези са тачком 7. Стратегије културног развоја
Града Новог Сада за период 2016-2026. године („Службени
лист Града Новог Сада“, број 53/16), Градоначелник Града
Новог Сада, доноси

Aкциони план
културног развоја Града Новог Сада за
период 2017-2018. године
Акциони план културног развоја Града Новог Сада за
период 2017-2018. године (у даљем тексту: Акциони план)
је први плански документ који садржи активности неопходне за спровођење Стратегије културног развоја Града
Новог Сада за период 2016-2026. године. Акциони план
представља скуп специфичних и усмерених активности
које ће Град Нови Сад, преко Градске управе за културу,
а уз сарадњу са бројним другим актерима, реализовати у
периоду од 2017. до 2018. године. Двогодишњи план
омогућава Градској управи да задржи флексибилност у
деловању, и да се прилагођава променљивим околностима,
како би се остварили циљеви предвиђени Стратегијом.
Методологија израде акционог плана заснивала се на
принципима транспарентности и партиципативности. У
припреми Акционог плана кључну улогу имала је Радна
група за израду Акционoг плана културног развоја Града
Новог Сада за период 2017-2018. године коју је образовао
и именовао Градоначелник Града Новог Сада Решењем
бр. 6-3/2016-310-II од 14.12.2016. године. Радна група је
редовно вршила консултације са бројним појединцима,
организацијама и установама. Текст Акционог плана
објављен је 3. маја 2017. године у јавности, а о истом се
расправљало и у оквиру три јавне расправе.

примерак 40,00 динара

Циљеви Акционог плана налазе се у тесној вези са стратешким опредељењима, смерницама и решењима. У овом
првом акционом плану издвојене су краткорочне активности чија је реализација могућа у периоду од две године.
Средњерочне и дугорочне активности које су планиране у
оквиру Стратегије биће обрађене у наредним акционим
плановима. Поред ових, постоје и трајне активности које
нису везане за одређене временске рокове, него се
реализују стално, у зависности од потреба актера.
Акциони план усклађен је са следећим документима:
- Закон о култури (“ Службени гласник РС “, бр. 72/09,
13/16 и 30/16 - испр.),
- Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 105/16), и
- Стратегија културног развоја града Новог Сада за
период 2016-2026. године (“Службени лист Града
Новог Сада” бр. 53/16).
Праћење активности предвиђених Акционим планом
вршиће се након његовог истека, а пре приступања изради
наредног. Како је Акциони план документ Града, праћење
ће бити поверено пре свега Градској управи за културу,
која ће у сарадњи са Радном групом за Акциони план 20192020. године, Фондацијом “Нови Сад 2021“ и Форумом за
културу утврдити шта је од активности и циљева остварено
и дати смернице за мере које треба предузети у наредном
акционом плану за период 2019-2020. године. Извештај о
спровођењу Акционог плана, Градска управа за културу (у
даљем тексту: ГУК), доставиће Градоначелнику Града Новог
Сада до 31. марта 2019. године.
Акциони план организован је тако да прати кључна
опредељења и стратешка решења из Стратегије. За свако
решење, представљен је најмање један или више мерљивих
резултата. Остварење сваког резултата обезбеђује се кроз
спровођење извесног броја активности. Сваку активност
реализоваће један или више актера, који су у табели означени као одговорни субјекти. Провера реализације планираних мера/активности вршиће се на основу дефинисаних
показатеља, до којих ће се доћи прикупљањем извора провере.

ɉɪɨʁɟɤɬɧɢɩɪɟɞɥɨɡɢɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɭɱɢʃɟɧɢ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢɦ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɪɚɞɚɧɨɜɢɯɨɛɪɚɡɚɰɚɡɚ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɟɩɪɟɞɥɨɝɚɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɩɨɞɚɬɚɤɚɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

ȽɍɄɭɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɢ
ɫɚɎɨɪɭɦɨɦɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

Ȼɚɡɚɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2017.

Ɋɨɤ

ɇɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ  ɨɛɪɚɡɚɰ ɡɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɟ ɩɪɢʁɚɜɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɚɡɪɚɻɟɧɢʁɭ ɢ ɭɧɢɮɨɪɦɧɢʁɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ ɩɪɟɞɥɨɝɚ Ɉɛɪɚɡɚɰ ʁɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧ ɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɨɦ ɢɡɪɚɞɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚɭɨɤɜɢɪɭ³ɩɪɢɫɬɭɩɚɥɨɝɢɱɤɟɦɚɬɪɢɰɟ´
ɇɨɜɢɮɨɪɦɭɥɚɪɡɚɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟɨɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚɩɨɪɟɞɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨɛɭɯɜɚɬɚɢɧɚɪɚɬɢɜɧɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɢ ɤʂɭɱɧɢɦ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ɉɛɪɚɡɚɰɨɦɨɝɭʄɚɜɚɭɧɢɮɢɤɚɰɢʁɭɢɛɨʂɭɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚɨɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚɤɨʁɟ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɝɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɚɜɧɨɫɬɭɪɚɞɭɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɫɟɡɚɩɢɫɧɢɰɢɦɚɢɥɢɫɧɢɦɚʃɟɦɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɚɫɚɫɬɚɧɚɤɚɢɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ
ɢɫɬɢɯ ɧɚ ɫɚʁɬ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɫɚ
ɬɟɦɚɦɚɨɤɨʁɢɦɚɫɟɞɢɫɤɭɬɨɜɚɥɨ

Ɋɟɞɨɜɧɨɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟɨ
ɞɢɫɤɭɫɢʁɚɦɚɧɚɎɨɪɭɦɭ

ȳɭɧ
ɩɨɱɟɬɚɤ
ɪɚɞɚ
Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ
ɪɚɞ

Ɋɨɤ

ɉɪɜɢ Ɏɨɪɭɦ ɫɚɡɢɜɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɚ ɧɚɤɨɧ ɧɨɪɦɢɪɚʃɚ ɪɚɞɚ ɤɪɨɡ ɉɨɫɥɨɜɧɢɤ ɨ ɪɚɞɭ
ɎɨɪɭɦɫɚɡɢɜɚȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɚɫɚɡɢɜɚʃɟɎɨɪɭɦɚɢɬɟɦɟɡɚɞɟɛɚɬɭɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɥɨɠɢɛɢɥɨɤɨʁɢ
ɚɤɬɟɪɢɡɩɨʂɚɤɭɥɬɭɪɟȽɪɚɞɚɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɉɨɫɥɨɜɧɢɤɨɦ

ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɨɪɚɞɭɎɨɪɭɦɚ
Ʌɢɫɬɚɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɁɚɩɢɫɧɢɰɢɫɚɎɨɪɭɦɚ
Ⱥɭɞɢɨɫɧɢɦɰɢɮɨɪɭɦɚ
Ʉɨɦɟɧɬɚɪɢɭɱɟɫɧɢɤɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɋɚɡɢɜɚʃɟɎɨɪɭɦɚɢ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚɭɱɟɲʄɚ

Ȼɪɨʁɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
ȻɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɭɎɨɪɭɦɭ
Ɂɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɪɚɞɨɦɎɨɪɭɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ɏɨɪɭɦ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɟɪɦɚɧɟɬɧɨ ɬɟɥɨ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɢɡɦɟɻɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟɱɥɚɧɚ
ȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢɫɜɢɯɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢȽɪɚɞɚɤɨɞɤɨʁɢɯɩɨɫɬɨʁɢɢɧɬɟɪɟɫɡɚ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ʉɚɤɨ ʁɟ ɫɚɦɚ ɫɭɲɬɢɧɚ Ɏɨɪɭɦɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɉɨɫɥɨɜɧɢɤ ɨ ɪɚɞɭ Ɏɨɪɭɦɚ ɛɢʄɟ ɢɡɪɚɻɟɧ ɤɪɨɡ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɢ ɞɢɫɤɭɫɢʁɟ ɫɚ ɫɜɢɦ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚɭɪɚɞɭɎɨɪɭɦɚ

ȽɍɄɎɨɪɭɦɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɂɡɪɚɞɚɩɨɫɥɨɜɧɢɤɚɨɪɚɞɭ
Ɏɨɪɭɦɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɈɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɭɧɭɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɩɪɨɰɟɫɚ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

ɍɫɬɚɧɨɜʂɟɧɪɚɞɎɨɪɭɦɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢɪɚɞɧɨɬɟɥɨɡɚɤɭɥɬɭɪɭɤɚɨɫɬɚɥɧɢɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɢɦɟɯɚɧɢɡɚɦɢɡɦɟɻɭɍɩɪɚɜɟɢɞɪɭɝɢɯɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɉɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɚɤɭɥɬɭɪɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
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Ⱦɚɛɢɫɟɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚɨɞɨɛɪɟɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɧɚɩɪɟɞɢɥɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɞɚɧɟɡɚɜɢɫɧɢɨɰɟʃɢɜɚɱɢɩɪɚɬɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɬɨɤɭ ʃɢɯɨɜɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ȵɢɯɨɜ ɡɚɞɚɬɚɤ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɟʄɭʁɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚʁɭɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɦɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɢɰɢʂɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚɢɩɨɧɭɞɟɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢʁɢ
ɭɜɢɞ ɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɨɞɪɠɚɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢʄɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɨʁɟɤɚɬɚɩɭɬɟɦʁɚɜɧɨɝɤɨɧɤɭɪɫɚ

ɊɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟɄɨɧɤɭɪɫɚɡɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɭɢɡɜɟɲɬɚʁɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɨɞɫɬɪɚɧɟɫɩɨʂʃɟɝ
ɤɨɧɬɪɨɥɨɪɚ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɨɡɧɚʃɟ
ɞɨɧɨɫɢɥɚɰɚɨɞɥɭɤɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɬɭɪɟɨɫɬɚʃɭɢɢɡɚɡɨɜɢɦɚɭ
ɪɚɞɭɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɭɝɪɚɞɭ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ
ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ȼɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ȽɍɄɢɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2018.
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Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɧɚɬɟɦɭɫɬɚʃɚɭ ɍɰɢʂɭɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟɢɪɟɲɚɜɚʃɚɩɪɨɛɥɟɦɚɤɨʁɟɞɟɥɟɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɧɭ ʁɚɜɧɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɭ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʄɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɨɦ
ɞɨɥɚɡɢɬɢɞɨɪɟɲɟʃɚɤɨʁɚɫɭɧɟɨɩɯɨɞɧɚɡɚʃɢɯɨɜɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ɋɨɤ

ɋɜɚɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨʁɚɩɨɞɧɨɫɢɩɪɟɞɥɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɡɚ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɟɩɨɞɧɨɲɟʃɚɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɤɪɟɢɪɚɫɜɨʁɩɪɨɮɢɥɧɚɫɚʁɬɭɭɨɤɜɢɪɭɤɨʁɟɝɫɟɧɚɥɚɡɟɤʂɭɱɧɢɩɨɞɚɰɢɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɤɚɨ
ɢɫɜɢɩɨɞɧɟɬɢɩɪɟɞɥɨɡɢɨɰɟɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɨɨɞɨɛɪɟɧɢɦɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚɭɤɨɥɢɤɨɬɚɤɜɢɩɨɫɬɨʁɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2017.

ɈɩɪɟɦɚʃɟɫɚʁɬɚȽɍɄɚɫɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢʁɭɦɨɦɚɤɬɟɪɚɭ
ɤɭɥɬɭɪɢ

Ȼɚɡɚɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

ɉɪɟɞɥɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɡɚ ɉɨɫɥɨɜɧɢɤ ɨ ɪɚɞɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɨɰɟɧɭ ɢ ɨɞɚɛɢɪ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɬɟɤɫɬ ʄɟ ɫɚɞɪɠɚɬɢ ɢ
ɧɨɜɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɨɰɟɧɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ʁɚɫɧɨ ɢ ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɧɭɦɟɪɢɱɤɨ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɫɩɪɚɦ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɭ ɭɫɤɥɚɻɟɧɚ ɫɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ Ɉɛɪɚɫɰɢ ɡɚ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ
ɫɜɢɯɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚɫɟʁɚɜɧɨɨɛʁɚɜʂɭʁɭ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɚɞɚɩɪɟɞɥɨɝɚɧɨɜɨɝ
Ɋɟɲɟʃɚɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɤɨɦɢɫɢʁɟɡɚɨɰɟɧɭɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢ
ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɚɨɪɚɞɭɤɨɦɢɫɢʁɟ

ȽɍɄɭ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɢ
ɫɚɎɨɪɭɦɨɦ

ɉɪɢʁɚɜɟ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɩɨɪɟɞ ʁɟɞɧɨɝ ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɭ ɲɬɚɦɩɚɧɨʁ ɮɨɪɦɢ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɦ
ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɧɚ ɫɚʁɬ ȽɍɄɚ ɋɜɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɫɭ ʁɚɜɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɢ ɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɫɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦɤɨʁɚɚɩɥɢɰɢɪɚɤɚɨɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨʁɟɤɬɚɭɤɨɥɢɤɨʁɟɩɪɨʁɟɤɚɬɨɞɨɛɪɟɧ
Ɍɚɱɚɧ ɨɛɢɦ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɥɨɜɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɝ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢ ɛɢʄɟ
ɭɬɜɪɻɟɧɬɟɤɫɬɨɦȳɚɜɧɨɝɤɨɧɤɭɪɫɚɚɧɚɨɫɧɨɜɭɫɭɝɟɫɬɢʁɚɎɨɪɭɦɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɭɨɫɧɨɜɭɡɚɩɥɚɧɢɪɚʃɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭɢɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭɝɪɚɞɫɤɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ

ɉɪɨɰɟɫɫɟɥɟɤɰɢʁɟɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɱɢʃɟɧ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢʁɢɦ

Ɉɩɪɟɦɚʃɟɫɚʁɬɚɭɩɪɚɜɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭɫɥɚʃɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯɩɪɢʁɚɜɚɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

29. јун 2017.
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Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɫɟɪɢʁɟ
ɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɨɫɬɪɚɬɟɲɤɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɱɢʁɢ
ʁɟɨɫɧɢɜɚɱɇɨɜɢɋɚɞ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɪɚɞɢɬɢɩɟɬɨɝɨɞɢɲʃɟ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɟɩɥɚɧɨɜɟɫɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɨɫɧɨɜɚɧɢɯɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɝɪɚɞɚ ɭɜɟɫɬɢɩɪɚɤɫɭɞɚ
ʁɚɜɧɨɫɬɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɭɱɟɫɬɜɭʁɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢɫɚɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
Ȼɪɨʁɫɭɫɪɟɬɚ
Ȼɪɨʁɞɨɧɟɬɢɯɨɞɥɭɤɚɨ
ɍɫɜɨʁɟɧɟɨɞɥɭɤɟ
ɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɨʁɫɚɪɚɞʃɢ
ɉɨɤɪɟɧɭɬɢɩɪɨʁɟɤɬɢɢɩɪɨɝɪɚɦɢ
Ȼɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɫɬɟɤɥɢɯ
ɢɡɨɞɥɭɤɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ
Ɉɤɬɨɛɚɪ
2018.

Ɋɨɤ

Ȼɪɨʁɭɫɬɚɧɨɜɚɤɨʁɟɫɭ
ɢɡɪɚɞɢɥɟɫɬɪɚɬɟɲɤɟ
ɩɥɚɧɨɜɟɭɡɭɱɟɲʄɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɢʁɚɜɧɨɫɬɢ

Ɋɨɤ
Ɉɤɬɨɛɚɪ
2018.

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧɨɜɢ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Ʉɚɨ ɞɨɛɚɪ ɜɢɞ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɪɚɞɚ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɞɭɠɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɦɟʄɟ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢɡɪɚɞɟ
ɩɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ Ɍɚɤɜɚ ɩɪɚɤɫɚ ɛɢʄɟ ɝɨɬɨɜɨ ɧɭɠɧɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɭɡɦɟ ɭ ɨɛɡɢɪ
ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧ ȿɜɪɨɩɫɤɨɦ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɨɦ ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɚɥɢ ɢ ɫ
ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɤɨɞ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɝɞɟ ɫɟ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɋɜɟ ɨɜɨ ʄɟ ɧɚɪɚɜɧɨ ɦɨɪɚɬɢ ɞɚ ɫɟ ɭɫɤɥɚɞɢ ɢ ɫɚ ɧɚɲɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧʁɟɞɧɨɝɨɞɢɲʃɢɦɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɥɚɧɨɜɢɦɚɢɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɪɚɞɚɭɫɬɚɧɨɜɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɱɜɪɲʄɟɫɚɪɚɞʃɟɢɡɦɟɻɭɪɟɫɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚʁɟɭɜɟɡɢɫɚ ɞɜɚɫɬɪɚɬɟɲɤɚ
ɰɢʂɚ - ɉɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɍɱɟɲʄɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ɝɪɚɻɚɧɤɢ ɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɛɨʂɟɫɚɪɚɞʃɟɢɡɦɟɻɭɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ
ʁɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɦ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɲɤɨɥɚ ɢ
ɨɛɞɚɧɢɲɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɛɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɜɟɡɚɥɟ
ɪɟɫɨɪɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɤɪɨɡ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɟ ɫɭɫɪɟɬɟ ɱɥɚɧɨɜɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɢ ɪɟɫɨɪɧɢɯ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚɐɢʂɨɜɢɯɫɭɫɪɟɬɚɛɢɥɨɛɢɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟɦɨɞɚɥɢɬɟɬɚɡɚɩɨɜɟʄɚʃɟɛɪɨʁɚɲɤɨɥɫɤɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɛɢɫɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɟɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟ

ɑɥɚɧɨɜɢɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɜɟʄɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟȾɨɩɪɢɧɟɬɢɨɬɜɚɪɚʃɭɢɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɫɚɪɚɞʃɚ
ɫɟɤɬɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɧɚ
ɪɚɡɜɨʁɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯɧɚɜɢɤɚ
ɝɪɚɻɚɧɤɢɢɝɪɚɻɚɧɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɚɪɚɞʃɭɢɡɦɟɻɭɤɭɥɬɭɪɟɢɨɫɬɚɥɢɯɝɪɚɞɫɤɢɯɪɟɫɨɪɚ
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ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɩɥɚɧɨɜɚɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɧɚɫɚʁɬɨɜɟɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɢɫɚʁɬȽɍɄɚ

Ȼɪɨʁɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɚɢɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2018.

Ɋɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚ
ɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚ
ȽɍɄɨɦɎɨɧɞɚɰɢʁɨɦ
ɇɋɢɎɨɪɭɦɨɦ
ɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɇɚɥɚɡɢɨɫɬɚʃɭɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɦɩɨʂɭɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ⱥɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧ-2020

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2018.

Ɋɨɤ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1.6.1. ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɨɡɧɚʃɟɨ
ɟɮɟɤɬɢɦɚɝɪɚɞɫɤɟɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɧɚɤɭɥɬɭɪɧɟɚɤɬɟɪɟ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɚʁɬȽɍɄɚ

ɂɚɤɨ ɫɭ ɫɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɛɨɝ ɡɚɛɪɚɧɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɭ ɜɟɨɦɚ ɧɟɩɨɜɨʂɧɨɦ
ɩɨɥɨɠɚʁɭɤɚɞʁɟɪɟɱɨɤɚɞɪɨɜɫɤɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɫɟɞɚɨɛɚɜʂɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɚɥɢ
ɢɨɛɨɝɚʄɢɜɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɯɬɟɜɚʁɚɱɚʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɭɫɜɚɤɨɦɩɨɝɥɟɞɭɌɨɫɟɨɝɥɟɞɚ
ɤɚɤɨ ɭ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɭ ɧɨɜɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɦɚ ɬɚɤɨ ɢ ɭ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ɍɨ ɫɭ ɧɟɤɢ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɜɟʄɟ
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɢɭɧɚʁɲɢɪɨʁʁɚɜɧɨɫɬɢɤɜɚɥɢɬɟɬɭɩɪɨɝɪɚɦɚɬɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟɫɚ
ɩɭɛɥɢɤɨɦ ɤɚɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦ ɭɱɟɫɧɢɤɨɦ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɢ
Äɨɫɥɭɲɤɢɜɚɬɢ³ɦɢɲʂɟʃɟɢɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬɩɭɛɥɢɤɟɢɫɬɜɚɪɚɬɢɚɦɛɢʁɟɧɬɭɤɨʁɟɦʁɟ ɦɨɝɭʄɟɫɜɨʁɟɜɪɫɧɨ
ɭɱɟɲʄɟɧɚʁɲɢɪɟʁɚɜɧɨɫɬɢɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɢɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɭɫɬɚɧɨɜɚɇɚɨɫɧɨɜɭɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ
ɰɢʂɟɜɚɨɪɚɡɜɨʁɭɤɭɥɬɭɪɟɭɝɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚɫɜɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɢɡɨɜɨɝ
ɞɨɦɟɧɚ ɨɬɜɚɪɚ ɫɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɟʄɟ ɜɢɞʂɢɜɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚ ɜɨɻɟʃɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɤɪɨɡɫɬɜɚɪɚʃɟʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɛɚɡɟ

ȽɍɄɢɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ

ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɨɛɪɚɫɰɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɡɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɫɬɜɨɪɢʄɟ ʁɚɫɧɢʁɭ ɨɩɲɬɭ ɫɥɢɤɭ ɨ
ɫɜɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ
ɚɫɩɟɤɬɭɚɫɜɟɭɰɢʂɭʁɚɜɧɨɫɬɢɪɚɞɚɢɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

ȳɚɧɭɚɪ.

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɟɢɢɡɜɟɲɬɚʁɟɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɟɧɨɜɢɨɛɪɚɫɰɢ

Ƚɨɞɢɲʃɢɩɥɚɧɨɜɢ
Ƚɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢ

ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɨɛɪɚɫɰɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɡɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɤɪɟɢɪɚʁɭ ɫɟ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɢɡɦɟɻɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨʂɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɚɬɚ ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɛɪɢɯ ɩɪɚɤɫɢ ɫɥɢɱɧɢɯ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ

ɍɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬɩɥɚɧɨɜɚɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

ɂɡɪɚɞɢɬɢɧɨɜɟɨɛɪɚɫɰɟɡɚ
ɢɡɪɚɞɭɝɨɞɢɲʃɢɯɩɥɚɧɨɜɚɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

Ɋɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚ
ɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɭɨɫɧɨɜɭɡɚɜɨɻɟʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɢɢʁɟɞɧɨɝɨɞɢɲʃɢ
ɩɥɚɧɨɜɢɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɭɱɢʃɟɧɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɲɢɪɨʁʁɚɜɧɨɫɬɢ

ɍɫɤɥɚɻɟɧɢɧɚɱɢɧɢ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟɪɚɞɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɭɤɭɥɬɭɪɢ
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ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɢɩɪɨɫɬɨɪɧɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢȽɍɄɚ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɢ
ʁɚɜɧɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚɪɚɞɚȽɍɄɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ
Ȼɪɨʁɩɨɫɟɬɚɫɚʁɬɭɢɛɪɨʁ
ɦɟʁɥɨɜɚ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚɫɚʁɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɭɧ.

Ɋɨɤ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬɩɪɨɫɬɨɪɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɍɄ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2018.

Ƚɪɚɞɫɤɚɍɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɫɟɧɚɥɚɡɢɭɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɭɥɢɰɢɀɚɪɤɚ
Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ  ɇɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ȽɍɄ-ɚ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɢ ɭɫɩɨɪɚɜɚʁɭ ɪɚɞ ɭɩɪɚɜɟ ɚɥɢ ɢ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ Ʉɚɤɨ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɩɪɚɬɢ ɪɚɞ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ
Ƚɪɚɞɫɜɟɝɪɚɞɫɤɟɩɪɨʁɟɤɬɟɢɡɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟɢɩɪɨʁɟɤɚɬ³ȿɜɪɨɩɫɤɚɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚɤɭɥɬɭɪɟ´ɧɭɠɧɨʁɟ
ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɪɚɞ ɉɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɟɫɭɪɫɚ ʁɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɪɟɲɢɬɢɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɧɚɞɥɟɠɧɢɦɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚ

Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ

Ⱦɢɡɚʁɧɢɪɚɬɢ ɢ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɫɚʁɬ ɭɩɪɚɜɟ ɫɚ ɜɟɫɬɢɦɚ ɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɦɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɨ ɭɩɪɚɜɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ Ⱦɢɡɚʁɧɢɪɚɬɢ ɢ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɫɚʁɬ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɤɨʁɚ ɡɚ ɰɢʂ ɢɦɚ ɞɚ ɨɥɚɤɲɚ ɫɚɪɚɞʃɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
Ɉɛʁɟɞɢɧɢʄɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɤɨʁɟɫɭɛɢɬɧɟɤɚɤɨɪɚɞɧɢɰɢɦɚɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɬɚɤɨɢɫɜɢɦɚɤɬɟɪɢɦɚ
ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɚɥɢ ɢ ɫɜɢɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ Ɉɫɢɦ ɩɪɭɠɚʃɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɪɚɞɭ ȽɍɄ-ɚ ɢ
ɬɪɟɧɭɬɧɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɩɪɟɤɨɫɚʁɬɚɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɛɢʄɟɦɨɝɭʄɟɢɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɢ
ʁɚɜɧɢ ɩɨɡɢɜ Ʉɪɨɡ ɨɜɚʁ ɜɢɞ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ȽɍɄ-ɚ ɢɡɪɚɞɨɦ ɫɚʁɬɚ ɩɨɫɬɚɜɢʄɟ ɫɟ
ɨɫɧɨɜɟɡɚɫɬɜɚɪɚʃɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɛɚɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚɡɚɜɨɻɟʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ɉɞɥɭɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɭɞɭ ɞɨɧɨɫɢɥɟ ɛɢʄɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɭɡɞɚɧɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɥɚɤɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɟɤɪɨɡɫɚɜɪɟɦɟɧɟɦɟɯɚɧɢɡɦɟɂɡɪɚɞɚɫɚʁɬɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɫɚɦɨɮɨɪɦɚɥɧɨɫɬɞɚ
ɫɟȽɍɄɩɪɟɞɫɬɚɜɢʁɚɜɧɨɫɬɢɤɪɨɡɨɜɚʁɜɢɞɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟɧɟɝɨɞɚɫɟɭɧɚɩɪɟɞɢɪɚɡɜɨʁɤɭɥɬɭɪɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɞɚɫɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɞɨɧɟɬɨɦɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦɤɭɥɬɭɪɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɭɬɨɭɤʂɭɱɢɜɢɲɟɚɤɬɟɪɚ

ȽɍɄ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ
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ɉɪɟɫɟʂɟʃɟȽɍɄɚ

ɉɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ

Ⱦɢɡɚʁɧɢɪɚɬɢɢɨɩɪɟɦɢɬɢɫɚʁɬ
ɭɩɪɚɜɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɍɰɢʂɭɩɪɚʄɟʃɚɪɟɡɭɥɬɚɬɚɨɜɨɝȺɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɩɪɚɬɢɬɢɟɮɟɤɬɟʃɟɝɨɜɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɤɪɨɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟ Ɉɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɡɚɩɨɱɟɬɭ ɩɪɚɤɫɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ
ɤɪɟɢɪɚʃɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɭ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɢ ɦɟɪɟ ɛɪɨʁ ɫɭɫɪɟɬɚ ɜɢɫɢɧɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɪɨʁ
ɩɨɞɪɠɚɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɥɢ ɛɪɨʁ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɩɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɜɚɠɧɨ ʁɟ
ɦɟɪɢɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɤɨɞ ɚɤɬɟɪɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɦɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɚɜɚ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢɨɫɟʄɚʁɩɨɛɨʂɲɚʃɚɭɫɥɨɜɚɡɚɪɚɞɢɫɥɢɱɧɨɍɩɪɜɨʁɮɚɡɢʄɟɛɢɬɢ
ɭɪɚɻɟɧɚ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɛɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɨɱɟɬɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɞɨɩɪɢɧɟʄɟ ɛɨʂɟɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɚɥɢ ɢ
ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɟɪɚɭɧɚɪɟɞɧɨɦȺɤɰɢɨɧɨɦɩɥɚɧɭ-2020.

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟȳɚɱɚɬɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɟɮɟɤɚɬɚ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ
2017- ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚ
ɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧ-2020
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ɇɚɛɚɜɤɚɩɨɬɪɟɛɧɟɨɩɪɟɦɟ

ɉɨɜɟʄɚɧɛɪɨʁɩɪɨɫɬɨɪɚɭ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɨɞɜɢʁɚʁɭɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɚɤɨʁɢɫɭɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ
ɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɍɄ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2018

Ȼɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚɨɜɨɝɬɢɩɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ɉɩɢɫɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2018.

Ɋɨɤ

ɇɚɩɪɚɜɢɬɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɫɚ
ɩɨɞɚɰɢɦɚɨɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ȼɪɨʁɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɋɬɭɞɢʁɚ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2018.

Ɋɨɤ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɞɨɧɟɨ ʁɟ ɝɨɞɢɧɟ Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
2013- ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ɍɢɦ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɍ
ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ Ɍɢɦ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɫɚɪɚɻɢɜɚʄɟ ɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɰɢʂɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɩɪɢɦɟɧɢȺɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ

Ɍɢɦɡɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɍɜɨɻɟʃɟɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɍɜɟɫɬɢɥɢɧɢʁɭɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɩɪɨʁɟɤɬɟɤɨʁɢɩɨɞɫɬɢɱɭɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɭɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɨɜɟ
ɤɚɨɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɢʄɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɭɨɤɜɢɪɭɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɨʁɟɤɚɬɚɩɭɬɟɦʁɚɜɧɨɝ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɤɭɥɬɭɪɢ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ

ȽɍɄɢɎɨɧɞɚɰɢʁɚ
ɇɋ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɉɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢɩɪɨɫɬɨɪɟɢɫɚɞɪɠɚʁɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚɢɝɪɚɻɚɧɤɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɉɨɜɟʄɚɧɛɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɤɭɥɬɭɪɢɞɟɲɚɜɚɫɟɜɚɧ
ɰɟɧɬɪɚɝɪɚɞɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɈɯɪɚɛɪɢɬɢɩɨɧɭɞɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɜɚɧɰɟɧɬɪɚȽɪɚɞɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬɨɩɪɟɦɟ

ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɩɨɬɪɟɛɧɟɨɩɪɟɦɟ
ɉɨɪɟɞ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɍɩɪɚɜɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɭ ʁɟ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɧɨɜɢɦ ɪɚɱɭɧɚɪɢɦɚ
ɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟɭɝɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢ ɩɪɚɬɟʄɨɦɨɩɪɟɦɨɦɢɧɚɩɪɟɞɧɢɦɫɨɮɬɜɟɪɢɦɚɤɨʁɢɛɢɭɧɚɩɪɟɞɢɥɢɪɚɞɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɍɱɟɲʄɟɝɪɚɻɚɧɚɢɝɪɚɻɚɧɤɢɭɤɭɥɬɭɪɧɨɦɠɢɜɨɬɭ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɢɬɟɯɧɢɱɤɢ
ɭɫɥɨɜɢɪɚɞɚȽɍɄɚ
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ɉɨɤɪɟɬɚʃɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟɡɚ
ɨɫɧɢɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ

ɉɪɟɢɫɩɢɬɚɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟɡɚ
ɞɨɞɟʂɢɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɫɭɫɪɟɬɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɤɨʁɢɦɚɬɪɟɛɚɩɪɨɫɬɨɪɢ
ɩɨɱɟɬɧɢɭɫɥɨɜɢɡɚɪɚɞ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɫɬɭɞɢʁɟɨ
ɚɤɬɭɟɥɧɨɦɫɬɚʃɭɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚɭɩɨɝɥɟɞɭ
ɢɡɞɚɜɚʃɚɝɪɚɞɫɤɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ
ɋɬɭɞɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2018.

Ɋɨɤ

ȻɪɨʁɫɭɫɪɟɬɚɎɨɪɭɦɚɧɚ
ɤɨʁɢɦɚʁɟɬɟɦɚɛɢɥɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɢɧɤɭɛɚɬɨɪ

Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢɢɚɭɞɢɨɫɧɢɦɰɢɫɚ
Ɏɨɪɭɦɚ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Ʉɚɤɨɫɟɭɨɱɚɜɚɭɩɪɢɤɚɡɭɪɟɡɭɥɬɚɬɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɤɨʁɟʁɟɩɪɟɬɯɨɞɢɥɨɢɡɪɚɞɢɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɧɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɭɥɬɭɪɢɧɟɦɚɫɜɨʁɩɪɨɫɬɨɪɧɟɝɨɝɚɢɡɧɚʁɦʂɭʁɟɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɋ
ɬɢɦɭɜɟɡɢɤɪɨɡɎɨɪɭɦɫɟɩɨɤɪɟʄɟɩɢɬɚʃɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɨɫɧɢɜɚʃɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚɫɚɝɥɟɞɚɜɚʁɭ
ɫɟɩɪɨɫɬɨɪɧɟɢɩɪɚɜɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɢɦɚɩɢɪɚʁɭɫɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɨʁɟɛɢɤɨɪɢɫɬɢɥɟ
ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ

ȽɍɄɎɨɪɭɦɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɢɦɨɜɢɧɭɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

Ʉɚɤɨ ʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯ
ɚɤɬɟɪɚɭ ɤɭɥɬɭɪɢɡɚɯɬɟɜɚɤɭɥɬɭɪɧɭɩɨɥɢɬɢɤɭɤɨʁɨɦʄɟɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɧɟɨɩɯɨɞɚɧɢɚɞɟɤɜɚɬɚɧɩɪɨɫɬɨɪ
ɡɚɪɚɞɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɤɨʁɚɞɟɥɭʁɭɭɤɭɥɬɭɪɢɉɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚɤɨʁɟɩɨɫɬɨʁɟɢɤɨʁɢɦɚȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɨɞɥɭɤɟ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɬɪɟɛɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɬɢɢɭɱɢɧɢɬɢɜɚɠɟʄɢɦɢɫɬɚɛɢɥɧɢɦɤɚɤɨɛɢɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɥɢɭɫɥɨɜɢɡɚɩɥɚɧɫɤɨɢ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɭɫɦɟɪɟɧɨɞɟɥɨɜɚʃɟɢɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭɎɨɪɭɦɢɢɞɪɭɝɢʁɚɜɧɢɫɭɫɪɟɬɢɢɞɢɫɤɭɫɢʁɟɫɭɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɤɚɤɨɛɢɫɟɨɜɚʁɩɪɨɛɥɟɦɭɱɢɧɢɨɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢɦɢʁɚɜɧɢɦ
ɍɬɨɦɫɦɢɫɥɭɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɢɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟʁɚɜɧɢɯɢ
ɪɚɞɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɫɬɪɭɤɨɜɧɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ
ɤɪɟɢɪɚʃɟʁɚɜɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯɢɩɪɨɜɟɪʂɢɜɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚʃɢɯɨɜɨɝɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɲɬɨʄɟ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢʁɚɜɧɢɦɭɜɢɞɢɦɚɢɞɢɫɤɭɫɢʁɚɦɚɧɚɤɨʁɢɦɚʄɟɭɱɟɫɬɜɨɜɚɬɢɫɜɢɚɤɬɟɪɢɭɤɭɥɬɭɪɢɝɪɚɞɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɫɬɪɭɤɨɜɧɚɭɞɪɭɠɟʃɚȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɑɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɢȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟɤɨʁɚʁɟɧɚɫɥɟɞɢɥɚȳɉɉɨɫɥɨɜɧɢɩɪɨɫɬɨɪ
ɇɭɠɧɨ ʁɟ ɩɪɨɧɚʄɢ ɧɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɢɦ ʄɟ ɫɟ ɤɪɨɡ ɝɪɚɞɫɤɟ ɩɪɨɩɢɫɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ ɭɦɚʃɟʃɟ ɜɢɫɢɧɟ
ɡɚɤɭɩɧɢɧɟʁɚɜɧɢɯɢɪɚɞɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭ ɢ ɬɨ ɨɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟ ɤɚɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬ ɢ ɜɪɫɬɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɭ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ Ɉɜɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɡɚ
ɚɧɚɥɢɡɭ ɞɢɫɤɭɫɢʁɭ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɞɨɧɨɲɟʃɚɨɞɥɭɤɚ

ȽɍɄɎɨɪɭɦɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɢɦɨɜɢɧɭɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɈɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɪɨɫɬɨɪɟɡɚɭɦɟɬɧɢɱɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭɢɤɭɥɬɭɪɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟȺɭɬɟɧɬɢɱɧɨɢɫɥɨɛɨɞɧɨɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ
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ɂɡɜɟɲɬɚʁ

Ȼɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨʁɟ
ɫɭɞɨɛɢɥɟɩɨɞɪɲɤɭ

ȽɍɄɢɰɢɜɢɥɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭ
ɤɭɥɬɭɪɢ

ȳɚɧɭɚɪ

Ɋɨɤ

Ȼɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨʁɟ
ɫɭɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2017.

ɇɨɜɚɮɨɪɦɚɩɪɢʁɚɜɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɡɚɩɪɨʁɟɤɬɟɢɧɨɜɧɚɱɢɧɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚʄɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɬɢɨɛɭɤɭɤɨʁɚ
ʄɟɩɨɦɨʄɢɫɜɢɦɚɤɨʁɢɫɟɩɪɢʁɚɜʂɭʁɭɞɚɭɫɤɥɚɞɟɮɨɪɦɭɫɜɨʁɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɢɡɜɟɲɬɚʁɚɄɚɤɨɫɟɮɨɪɦɚ
ɩɪɢʁɚɜɟ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚ ɨɧɨʁ ɤɨʁɭ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ Ƚɪɚɞɚ ʄɟ ɬɨɤɨɦ
ɨɛɭɤɟ ɛɢɬɢ ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɢ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɢ ɧɚɱɢɧɨɦ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɲɬɨ
ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟʃɢɯɨɜɭɫɬɪɭɱɧɨɫɬɡɚɩɪɢʁɚɜɭɢɧɚɨɜɟɮɨɧɞɨɜɟ

ȽɍɄɢɎɨɧɞɚɰɢʁɚɇɋ
2021

ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨʁɚɱɚɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɰɢɜɢɥɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɭɥɬɭɪɢɭɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɢɫɚ
ɚɤɬɟɪɢɦɚɧɟɡɚɜɢɫɧɟɤɭɥɬɭɪɧɟɫɰɟɧɟɢɭɡʃɢɯɨɜɨɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɭɱɟɲʄɟɭɮɨɪɭɦɢɦɚɧɚɤɨʁɢɦɚʄɟɫɟ
ɬɨɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ʃɢɯɨɜɨɝ
ɪɟɲɚɜɚʃɚɩɭɬɟɦɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɨɞɥɭɤɚɢɞɪɭɝɢɯɚɤɚɬɚɤɚɤɨɛɢɫɟɢɫɬɚɤɚɨɁɚɤɨɧɭɤɭɥɬɭɪɢɢɩɪɢɛɥɢɠɢɨ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢ
Ɉɞɥɭɤɨɦɨɧɚɱɢɧɭɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɢɦɟɪɢɥɢɦɚɡɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɟɥɚɬɟɤɭʄɢɯɪɚɫɯɨɞɚɢɢɡɞɚɬɚɤɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɤɨʁɢ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɦ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɭɬɭɪɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ´ɧɚɩɪɚɜʂɟɧʁɟɩɪɜɢɤɨɪɚɤɭɬɨɦɫɦɟɪɭɍɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɛɢɬɪɟɛɚɥɨɢɡɧɚʄɢɧɚɱɢɧɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟȽɪɚɞɚɤɨʁɨʁʁɟʁɟɞɧɚɨɞɩɪɢɦɚɪɧɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢɪɚɞɚɭɞɪɭɠɟʃɚɭ
ɤɭɥɬɭɪɢ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɀɢɜɚɤɭɥɬɭɪɧɚɛɚɲɬɢɧɚ

ɂɧɮɨɞɚɧɢɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭɡɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɟɢ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟɨɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

Ⱦɨɧɟɬɢɨɞɥɭɤɭɨ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɬɟɤɭʄɢɯ
ɬɪɨɲɤɨɜɚɰɢɜɢɥɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɫɚɪɚɞʃɚ
ɫɟɤɬɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɬɭɪɢɡɦɚɢɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝɩɥɚɧɢɪɚʃɚ
ɩɨɩɢɬɚʃɭɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɟɬɜɪɻɚɜɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ɉɞɪɠɚɧɢɫɚɫɬɚɧɰɢ
ɉɨɤɪɟɧɭɬɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ
Ⱦɨɧɟɫɟɧɟɨɞɥɭɤɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢɫɚɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
Ɉɞɥɭɤɟ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2017.

Ɋɨɤ
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Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɭɢɦɟɻɭɫɟɤɬɨɪɢɫɤɭɫɚɪɚɞʃɭɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɞɟɥɨɜɚʃɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɚɤɬɟɪɚɧɚɩɨʂɭɭɩɪɚɜʂɚʃɚɤɭɥɬɭɪɧɨɦɛɚɲɬɢɧɨɦ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɬɪɭɱɧɨɫɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɢɰɢɜɢɥɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɡɚɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɟɢ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟɨɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɬɟɤɭʄɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚɰɢɜɢɥɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɈɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɨɞɪɲɤɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚ
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ɉɨɜɟʄɚɧɨɭɱɟɲʄɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɝɪɚɞɚ
ɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚɡɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɟɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɊɚɫɩɢɫɚɬɢɄɨɧɤɭɪɫɡɚ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɟɥɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2017.

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ȼɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚȿɍɭ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɟɫɤɚɄɪɟɚɬɢɜɧɚ ȿɜɪɨɩɚ
ɤɨʁɢɦɚɭɱɟɫɬɜɭʁɭ
ɉɪɨɮɢɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɧɚɫɚʁɬɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɡɇɨɜɨɝ
ȽɍɄɚ
ɋɚɞɚ
ȼɢɫɢɧɚɭɱɟɲʄɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

0ɚɪɬ.
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɡɇɨɜɨɝɋɚɞɚɤɨʁɢɦɚʁɟɨɞɨɛɪɟɧɨɞɟɥɢɦɢɱɧɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɧɚɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚȿɜɪɨɩɫɤɟ
ɄɨɦɢɫɢʁɟɦɨʄɢʄɟɞɚɡɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɬɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɤɨɧɤɭɪɢɲɭɤɨɞȽɪɚɞɚɈɜɚɥɢɧɢʁɚ

Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɋ
ȽɍɄ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ɋɨɤ

ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɇɋ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɛɪɨʁɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɢ
ɧɚɱɢɧɨɛɧɨɜɟɢɡɚɲɬɢɬɟɩɪɨɫɬɨɪɚɨɫɬɚɜʂɚɦɚɥɨɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɫɬɪɭɤɨɜɧɢɯɚɦɚɬɟɪɫɤɢɯɢ
ɞɪɭɝɢɯɰɢɜɢɥɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɭɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟɞɨɛɪɢɯɪɟɲɟʃɚɢɞɨɧɨɲɟʃɟɨɞɥɭɤɚ
ɐɢʂ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɧɚɻɭ ɧɨɜɢ ɦɨɞɟɥɢ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɢʁɟɝ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɢɬɚʃɭ
ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɫɬɨɪɚ

Ȼɪɨʁɚɤɬɟɪɚɭɤʂɭɱɟɧɢɯɭ
ɪɚɫɩɪɚɜɭ
ɉɪɨɦɟʃɟɧɟɩɪɚɤɫɟ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɡɚɲɬɢɬɟ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɢɩɪɢɫɭɫɬɜɨɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁɫɰɟɧɢ

Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɧɚɬɟɦɭɢɡɚɡɨɜɚ
ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ
ɱɟɬɜɪɬɢ ɉɨɞɝɪɚɻɟɄɢɧɟɫɤɚ
ɱɟɬɜɪɬȺɥɦɚɲɤɢɤɪɚʁɢɞɪɭɝɟ

ȽɍɄɎɨɧɞɚɰɢʁɚ
ɇɋȳɄɉɍɪɛɚɧɢɡɚɦɁɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟ

Ɍɜɪɻɚɜɚ ʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɪɟɫɭɪɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɢɦ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ʃɟɧɨɦ
ɭɪɟɻɟʃɭ ɢ ɨɞɪɠɢɜɨɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɋɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢɦ ɛɚɜʂɟʃɟɦ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɨɦ ɬɜɪɻɚɜɨɦ ɛɚɜɢ ɫɟ
ɁɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɤɪɨɡɫɜɨʁɭɪɟɞɨɜɧɭɞɟɥɚɬɧɨɫɬɚɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ
ɢ ɤɪɨɡ ɢɡɪɚɞɭ Ɇɟɧɚʇɦɟɧɬ ɩɥɚɧɚ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɟ ɬɜɪɻɚɜɟ ɤɨʁɢ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɞɭɛɢɧɫɤɚ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ-ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɟɤɨɥɨɲɤɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɨɥɨɲɤɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ Ɍɪɟɧɭɬɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ ʁɟ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɟ ɬɜɪɻɚɜɟ ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦ Ɋɟɲɟʃɟɦ  ɦɚɪɬɚ
ɢɦɟɧɨɜɚɥɚ Ɋɚɞɧɭ ɝɪɭɩɭ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɉɟɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɟ ɬɜɪɻɚɜɟ ɇɟɤɢ ɨɞ ɰɢʂɟɜɚ ɫɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɟ
ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ Ɍɜɪɻɚɜɟ ɢ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ʃɟɧɨɝ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɲɬɨ ʁɟ ɭ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɤɚɤɨ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɬɚɤɨ ɢ Ɍɢɦɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɩɥɚɧɚɬɟʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɭɫɚɝɥɚɫɢɬɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɜɢɯ ɚɤɬɟɪɚ

ɉɨɞɪɠɚɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɨʁɟɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɤɨɧɤɭɪɢɲɭɡɚɫɪɟɞɫɬɜɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɮɨɧɞɨɜɚ

ɍɤʂɭɱɟɧɜɟʄɢɛɪɨʁɚɤɬɟɪɚɭ
ɩɢɬɚʃɚɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟɭɝɪɚɞɭ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɚɪɚɞʃɟ
ɢɡɦɟɻɭɊɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚ
ɨɱɭɜɚʃɟɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɟ
ɬɜɪɻɚɜɟɢɌɢɦɚɡɚɢɡɪɚɞɭ
Ɇɟɧɚʇɦɟɧɬɩɥɚɧɚ
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ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟɪɟɫɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɬɭɪɢɡɦɚ ɭɰɢʂɭ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɫɚɪɚɞʃɚ
ɢɡɦɟɻɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɢ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɚɭɨɛɥɚɫɬɢɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɭɫɪɟɬɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɫɚ
ɢɫɤɭɫɬɜɨɦɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɢɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟɩɪɢɦɟɪɚɞɨɛɪɟ
ɩɪɚɤɫɟɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟɧɚ
Ɏɨɪɭɦɭɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɨɞɪɠɚɬɢɫɚɪɚɞʃɭɫɚɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɦɚ

Ɋɚɡɜɨʁɤɭɥɬɭɪɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɧɚɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɦ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦɢɡɪɚɡɢɦɚɥɨɤɥɚɧɨɦ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭɢɤɭɥɬɭɪɧɨʁ
ɛɚɲɬɢɧɢ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɞɪɠɚɬɢɪɚɡɜɨʁɤɭɥɬɭɪɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚ

ɬɪɨɲɤɨɜɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚ

Ȼɪɨʁʁɚɜɧɢɯɩɨɡɢɜɚɢ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚɚɤɬɟɪɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ
Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢɫɚɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɟɨɞɥɭɤɟɩɥɚɧɨɜɢɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɚɤɬɟɪɚ

ɂɡɜɨɞɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ȼɪɨʁɢɜɢɫɢɧɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɤɨʁɢɦɚɫɭɩɨɞɪɠɚɧɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɢɡɤɭɥɬɭɪɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ
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ɉɨɪɟɞ ʁɚɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɦɟɪɟ ɭ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɢ ɫɭɫɪɟɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɫɚ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɫɟɤɬɨɪɨɦɤɨʁɢɢɦɚɢɫɤɭɫɬɜɨɢɩɪɚɤɫɭɩɨɞɪɲɤɟɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɭɤɭɥɬɭɪɢɇɚɨɜɚʁ
ɧɚɱɢɧɫɟɦɨɠɟɞɨʄɢɞɨɧɨɜɢɯɨɛɥɢɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚɤɨʁɢɛɢ
ɫɬɜɚɪɚɨɰɢɦɚɢɪɚɞɧɢɰɢɦɚɪɚɞɧɢɰɚɦɚɭɤɭɥɬɭɪɢɨɛɟɡɛɟɞɢɨɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟɢɡɜɨɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɍɫɩɟɲɧɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ ɤɨʁɢ
ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭɤɭɥɬɭɪɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɢȽɍɄ
Ɏɨɪɭɦɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ʉɚɤɨ ʁɟ ɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɧɚɝɥɚɲɟɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɰɟɥɨɜɢɬɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɛɭɞɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧɚ ɫɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɭɫɪɟɬɟ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɨɜɚɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɥɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɭɬɭɪɢɫɬɢɱɤɭɩɨɧɭɞɭȽɪɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭȽɍɄ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ʄɟ ɛɢɬɢ ɚɭɬɨɧɨɦɧɚ ɤɚɤɨ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɪɚɡɜɢʁɚɥɚ ɧɚ ɪɚɱɭɧ ɬɟɤɭʄɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɬɚʁɤɨɧɤɭɪɫɛɢʄɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɎɨɧɞɚɰɢʁɟɇɨɜɢɋɚɞʁɟɪɩɨɫɬɨʁɢ
ɩɨɞɭɞɚɪɧɨɫɬɢɧɬɟɪɟɫɚɌɚɱɧɢɢɡɧɨɫɢɭɤɭɩɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɩɪɨɰɟɞɭɪɚɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚ
ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɛɢʄɟ ɛɥɢɠɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɥɚɧɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɟ ɇɨɜɢ ɋɚɞ
2021.

29. јун 2017.
Број 30 – Страна 1455.

1456. страна – Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Акциони план објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2017-167-II
20. јун 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

29. јун 2017.

речима: „с тим да стручно оспособљавање почне најкасније
до 23. јуна 2017. године“.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-126/2017-3-II
13. јун 2017. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

410

Срђан Кружевић, с.р.

На основу поглавља 1. тачка 2. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/17, 11/17 и 22/17), а
поводом Јавног позива за реализацију програма стручне
праксе на територији Града Новог Сада у 2017. години, на
предлог Комисије за реалзиацију мера запошљавања, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ
ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2017. ГОДИНИ
1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на
територији Града Новог Сада у 2017. години („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 20/17, 24/17 и 27/17), у тачки
1. у табели „Табела са послодавцима за учешће у програму
стручне праксе и број и занимања лица са високом стручном спремом (најмање четири године факултета или мастер“
у редном броју „38.“ послодавац Градска управа за привреду Града Новог Сада колона „Број одобрених лица“
мења се и гласи „1“. Колона „Назив занимања“ мења се и
гласи: „Дипломирани економиста“.
У редном броју „41“ послодавац Јавно комунално
предузеће „Паркинг сервис“ колона „Број одобрених лица“
мења се и гласи „2“, колона „Назив занимања“ мења се и
гласи: „дипломирани економиста, дипломирани правник“.
У редном броју „69.“ послодавац „УТД Александар“ Доо
Нови Сад колона „Назив занимања“ мења се и гласи:
„Мастер туризмолог“.
У редном броју „72.“ послодавац Гимназија „Светозар
Марковић“ Нови Сад колона „Назив занимања“ мења се и
гласи: „Диплмирани професор физичког васпитања и
спорта“.
У редном броју „73“ послодавац ОШ „Михајло Пупин“
Ветерник колона „Адреса послодавца“ мења се и гласи:
„Краља Александра 38, Ветерник“.
У тачки 4. став 2. речи: „с тим да стручно оспособљавњае
почне најкасније до 12. јуна 2017. године“ замењује се

Градско веће

411
На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању
и финансирању програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта на територији Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17),
а у вези са чланом 137. став 1. тач. 4, 9, 11. и 15. Закона о
спорту (''Службени гласник РС'', број 10/16), а поводом
Јавног позива за доделу средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта на територији Града Новог Сада
у 2017. години на предлог Комисије за оцену годишњих и
посебних програма у области спорта на територији Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 93.седници
одржаној 23. јуна 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У
2017. ГОДИНИ
I. Овим решењем одобравају се посебни програми спортских организација са територије Града Новог Сада у 2017.
годину и утврђује се појединачан износ средстава за 71
спортску организацију и за Савез за школски спорт града
Новог Сада, као и укупан износ средстава за спортске
организације од 15.799.220,00 динара и за Савез за школски спорт града Новог Сада од 500.000,00 динара.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на:

29. јун 2017.
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СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Бр.
1
2

3
4

5
6

7

8

9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

Назив

Седиште

Удружење Спорт за све
"Релакс"
Спортско друштво глувих
"Полет"

Булевар цара Лазара
51, Нови Сад
Милетићева 18, Нови
Сад

КОШАРКАШКИ КЛУБ
"SPORT'S WORLD"
Спортско удружење “КОШ
888“

Стражиловска 16, Нови
Сад
Ђурђа Бранковића 17,
Нови Сад

Назив програма
''Камп за талентоване одбојкашице
Будисава 2017''
Спортско рекреативне активности СДГ
''ПОЛЕТ'' за 2017. годину у служби
унапређења заштите здравља
спортиста са оштећењем слуха
''Гледајте уживо, учествујте активно!''

Коришћење простора за редован
тренажни процес за успешнији
напредак и развој деце
Рвачки клуб Фрушкогорац
Двор 3, Сремска
''Развој талентованих спортиста
Каменица
Рвачког клуба - Фрушкогорац''
КОШАРКАШКИ КЛУБ
Цанкарева 28, Нови Сад Коришћење простора за тренажни
"НЕОС"
процес за талентовану децу у
кошарци 2017
Женски рукометни клуб
Димитрија Туцовића 3, Коришћење спортских објеката за
"MINAQUA"
Нови Сад
спортски развој деце и талентованих
спортиста за спортске активностиоснов успешности клуба
Женски кошаркашки клуб
Булевар ослобођења
''Кошаркашко усавршавање и пропа"Пролетер"
63, Нови Сад
гирање здравог начина живота и фер
плеја кроз спортски камп''
''Пролећни џудо камп''
НОВОСАДСКИ ЏУДО КЛУБ Десанке Максимовић
26, Нови Сад
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ
Ивана Милутиновића
Спортски камп Реалног-Аикидоа
РЕАЛНОГ АИКИДОА ФУТОГ 23, Футог
Ватерполо клуб "Војводина", Сутјеска 2, Нови Сад
Закуп термина на базену Слана бара
Нови Сад
за покривање тренажног рада
Окружни кошаркашки Савез Масарикова 25, Нови
НС МК ЛИГА 2017.
Нови Сад
Сад
НОВИ САД -ТАИ ЧИ ГРАД
СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА Васе Стајића 3, Нови
ТАИ ЧИ ЧУАН СУН
Сад
ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ПЕТАР Новосадског сајма 5/8, Фудбалске радионице у служби
ПУАЧА“
Нови Сад
спортско-здравственог образовања
младих фудбалера
Одбојкашки клуб "НС-ТИМ" Станка Пауновића 12,
Коришћење спортске сале за тренинге
Нови Сад
Школе одбојке
Масарикова 25, Нови
Унапређење заштите здравља стоноСПОРТСКИ
Сад
тенисера ССТК ''Панонија'' у 2017.
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
години
"ПАНОНИЈА"
Савате клуб "ВОЈВОДИНА" Ђорђа Рајковића 24,
Спортско-здравствено и антидопинг
Нови Сад
образовање спортиста
Фудбалски клуб "Миланело" Богдана Шупута 81/13, Фудбалски камп талентованих
Нови Сад
фудбалера
КЛУБ БОРИЛАЧКИХ
Девет Југовића 87,
''Здравље испред свега''
СПОРТОВА "WARRIOR"
Ветерник
Шаховски камп и припрема
Шаховски клуб "Југовић"
Краља Петра I 4, Каћ
талентованих младих шахиста
ТЕНИСКИ КЛУБ
Алибеговац бб,
"Зрно здравља за успех у спорту!"
"INTERNACIONAL"
Петроварадин
Одбојкашки клуб "НС волеј
Раде Кондића 100, Нови Спортски простор за спортски успех
тим"
Сад
Атлетски клуб "Борац" са
Сентандрејски пут бб,
Тренингом до успеха
Клисе
Нови Сад
Кајак кану клуб "Лиман"
Каменичке аде 3а, Нови Кајакашки камп Новог Сада
Сад

Одобрени
износ
250.000,00
190.000,00

150.000,00
170.000,00

250.000,00
300.000,00

250.000,00

150.000,00

400.000,00
250.000,00
500.000,00
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
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25

Коњички клуб Граничар

26

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА
ПРОМОЦИЈУ СПОРТА
"PLAY"
Омладински фудбалски клуб Каћ бб, Каћ
"Југовић"
Џудо клуб "Војводина"
Васе Савића 3а, Нови
Сад
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
Ложионичка 9, Нови
ОСОБА СА ИНВАЛИДИСад
ТЕТОМ "СПИН"
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА Париске Комуне 38,
НОВОГ САДА
Нови Сад
Пливачки клуб "Војводина"
Сутјеска 2, Нови Сад

27
28
29

30
31

Масарикова 25, Нови
Сад
Војвођанска 3, Нови
Сад

32

Друштво спорта за све
“Арена НС“

Боре Станковића 1б,
Нови Сад

33

Фудбалски клуб
"MERIDIANA"

Стојана Новаковића 2,
Нови Сад

34

Женски одбојкашки клуб
"Футог"

Цара Лазара 50, Футог

35

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ
"ВЕЛО"

Богдана Шупута 62,
Нови Сад

36

Кошаркашки клуб "021"

37

38
39

Фрушкогорска 28, Нови
Сад
Планинарско-смучарско
Трг Галерија 4, Нови
друштво "Железничар" Нови Сад
Сад
Голф Клуб Нови Сад
Сутјеска 2, Нови Сад

45

Мачевалачки клуб “Мачеви и
Маске“-Нови Сад
Спортско-рекреативно удружење за децу и омладину са
посебним потребама
"ДЕЛФИН"
"КЛУБ БОРИЛАЧКИХ
СПОРТОВА ФУТОГ"
ПЛЕСНИ КЛУБ "NEODANCE" НОВИ САД
ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ
САВЕЗ НОВИ САД
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
"ВОЈВОДИНА"
Кошаркашки клуб "КАДЕТ"

46

Бадминтон клуб Нови Сад

40

41
42
43
44

Милована Глишића 8,
Нови Сад
Темеринска 57, Нови
Сад

Крајишка 64, Футог
Браће Рибникар 15,
Нови Сад
Масарикова 25, Нови
Сад
Сутјеска 2, Нови Сад
Булевар цара Лазара
25, Нови Сад
Дожа Ђерђа 11, Нови
Сад

Камп за талентоване јахаче и
унапређење рада са њима
"I CAME TO PLAY"/''Дошао сам да се
играм''

29. јун 2017.
150.000,00
300.000,00

"Развој талентованих фудбалера у
Каћу"
''Камп Џудо клуба Војводина 2017''

200.000,00

Едукација особа са инвалидитетом у
Кањижи 2017

200.000,00

"Стоп допингу, насиљу, недоличном
понашању и намештању резултата"
Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима
''Како игром и искуством спречити
утицај негативних појава на развој
младих спортиста''
''Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима''
Рационално и наменско коришћење
сала основних школа Мирослав Антић
и Десанка Максимовић у Футогу и
Марија Трандафил у Ветернику
Међународни бициклистички едукативно такмичарски камп за жене
"Женски Бике тоур Сајамског града"
(Women' s Bike tour Fair city)
''Тренирајмо и играјмо''

500.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

500.000,00

100.000,00

130.000,00

200.000,00

"Планинарством до здравља"

120.000,00

Закуп термина за активности
комплекса ''Golf City Centar ''
Мачевалачки камп Летенка 2017

589.220,00
100.000,00

''Померамо границе''

700.000,00

Едукација спортиста у циљу
спречавања допинга у спорту
''Златиборски плесни камп''

100.000,00

"Играј рукомет и буди здрав"

100.000,00

''Квалитетан рад за бољу будућност''

100.000,00

Кошаркашко лето-кошаркашки камп
Златар 2017
Међународни тренажни камп
талентованих такмичара из Града
Новог Сада, Републике Србије и
држава Југоисточне Европе

100.000,00

400.000,00

300.000,00
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Теквондо клуб "Гитрос"

48

ПЛЕСНИ КЛУБ "СТУДИО
ХЕАРТ ДАНЦЕ ТЕАМ"
Џудо и самбо академија

49

50
51
52

Стрељачка дружина "Нови
Сад 1790"
КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА
"КРУНА"
Спортски клуб "Стар"
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Ласла Гала 21, Нови
Сад
Светозара Ћоровића
26, Нови Сад
Трг Доситеја
Обрадовића 6, Нови
Сад
Пут Шајкашког Одреда
1а, Нови Сад
Ђуре Јакшића 15, Нови
Сад
Милеве Марић 30, Нови
Сад

53

Стонотениски клуб НОВИ
САД

Матице Српске 4, Нови
Сад

54

Дечји шаховски клуб
"Капабланка 1992"

Матице Српске 4, Нови
Сад

55

Атлетски клуб Војводина

56

Спортско друштво "НИС Рафинерија нафте Нови
Сад"
Бокс клуб "PAGONIS PRO"

Димитрија Туцовића 3,
Нови Сад
Футошки Пут 36, Нови
Сад

57

Женски фудбалски клуб
"ВОЈВОДИНА"
КОШАРКАШКИ КЛУБ
"ВОЈВОДИНА"

Стевана Мусића 11,
Нови Сад
Косанчић Ивана 5/1,
Нови Сад
Филипа Вишњића 36,
Нови Сад

60

Фудбалски клуб Футог

Сутјеска 2, Нови Сад

61

Карате клуб "Маваши"

62

Рукометни клуб ''Југовић''

63

Клуб ритмичке гимнастике
РИТМИКА

Булевар Ослобођења
115, Нови Сад
Краља Петра Првог 9а,
Каћ
Др Васе Савића 3,
Нови Сад

64

Фудбалски клуб "С.М."

65

Друштво спорта за све
"СПОРТИСИМО НС"
Пливачки клуб "НОВИ САД"

58
59

66

67

68
69
70

Инвалидска стрељачка
дружина "Стрелац-Нови
Сад"
ТЕНИСКИ КЛУБ
"САЈМИШТЕ"
Одбојкашки клуб
"Спортисимо пајп"
Фудбалски клуб “Јуниор
Петроварадин“

Јоакима Вујића 2, Нови
Сад
Бранка Бајића 32, Нови
Сад
Сутјеска 2, Нови Сад
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Здравље испред успеха

150.000,00

Камп модерног плеса

100.000,00

Џудо камп (партерна техника)

250.000,00

''Међународни камп талентованих и
врхунских стрелаца''
Здравље спортиста на првом месту

200.000,00

Спортски камп за талентоване
одбојкаше на територији Града Новог
Сада
Тренажни рад најмасовније
омладинске школе стонотениса у
Србији
Шах-витешка игра, као средство за
спречавање негативних појава у
спорту и животу и значај шаха за
неговање правих вредности
Живим здраво- ходам право!

300.000,00

300.000,00

120.000,00

300.000,00

Бесплатни тренинзи на ђачком
игралишту

400.000,00

Летњи бокс камп

100.000,00

Камп за талентоване фудбалерке Новог
Сада "Принцезе Војводине 2017"
Развој талентованих играча до
прволигашког играча-кошаркашки
кампови Златибор и Копаоник
Камп пријатељства

100.000,00
700.000,00

100.000,00

''Играј праведно''

100.000,00

Рукомет је моја љубав и здравље

100.000,00

Закуп спортских објеката за
организацију такмичења у ритмичкој
гимнастици
Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката
Навијам за спорт

200.000,00

Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног
спортско-здравственог образовања
спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање
Змај Јовина 3, Нови Сад Камп стрељаштва у оквиру припрема
за ''Dеаflympics 2017''

Новосадског Сајма 62,
Нови Сад
Бранка Бајића 32, Нови
Сад
Ширине Друга 17,
Петроварадин

300.000,00

150.000,00
150.000,00
160.000,00

120.000,00

Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката
Играј одбојку да би био здрав

100.000,00
100.000,00

Стоп насиљу фудбал је игра

300.000,00

1460. страна – Број 30
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РУКОМЕТНИ КЛУБ "АДУТ"

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Владике Ћирића 18,
Нови Сад

29. јун 2017.

''Заштита деце и младих у спорту и
спречавање насиља и недоличног
понашања у спорту''

100.000,00

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ГРАДА НОВОГ САДА
1

Савез за школски спорт
града Новог Сада

Др Васе Савића 3, Нови Корекција и превенција деформитета
Сад
код деце-спортиста, уз ефикасно и
правовремено реаговање, укључујући
и антидопинг образовање

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
решења за спортске организације обезбеђена су у оквиру
Програма 1301 - Програм 14: Развој спорта и омладине,
Програмска активност 1301-0001-ПА: Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима и рекреативни спорт, са позиције 413 - Дотације невладиним
организацијама - економска класификација 481, извор
финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и
примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и
омладину за 2017. годину са позиције 413.01 – Дотације
осталим непрофитним институцијама, синтетички конто
4819 у износу од 338.800.000.00 динара.
Средства за реализацију програма из тачке I. овог
решења за Савез за школски спорт града Новог Сада
обезбеђена су у оквиру Програма 1301 - Програм 14: Развој
спорта и омладине, Програмска активност 1301-0002-ПА:
Подршка предшколском и школском спорту, са позиције
414 - Дотације невладиним организацијама - економска
класификација 481, извор финансирања 01, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2017. годину
са позиције 414.01 – Дотације осталим непрофитним
институцијама, синтетички конто 4819 у износу од
18.720.000.00 динара.
III. У случају када се носиоцу програма за реализацију
одобреног посебног програма доделе мања средства од
средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању посебног програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских активности са
висином додељених средстава и одобреним активностима
на реализацији програма, и да достави Градској управи за
спорт и омладину допуну, односно измену предложеног
програма усаглашену са висином одобрених средстава.
IV. Средства за реализацију посебних програма из тачке
I. овог решења преносиће се на основу овог решења и уговора о реализовању посебног програма закљученог са
Градском управом за спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и примањима буџета Града Новог Сада.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2017-332-II
23. јун 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

500.000,00
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На основу члана 14. Одлуке о радном времену објеката
у којима се обавља угоститељска делатност на територији
Града Новог Сда („Службени лист Града Новог Сада“, број
63/15 и 59/16) и члана 106. став 2. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 93.
седници од 23. јуна 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобрава се другачији завршетак радног времена
угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића
од радног времена утврђеног Одлуком о радном времену
објеката у којима се обавља угоститељска делатност на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сда“, број 63/15 и 59/16), тако да за време одржавања
предстојећих манифестација које су од значаја за Град
Нови Сад, када се очекује већи прилив туриста у Град Нови
Сад, у периоду од 26.06. до 03.09.2017. године, угоститељски
објекти за исхрану и пиће могу да раде радним данима и
недељом до 24,00 сата, а петком и суботом до 02,00 сата
наредног дана.
II. Ово решење се не односи на угоститељске објекте
који су добили решење о продужењу радног времена у
складу са тачком 8. Одлуке о радном времену објеката у
којима се обавља угоститељска делатност на територији
Града Новог Сада.
III. Ово решење доставити:
- Градској управи за инспекцијске послове
- Област комуналне инспекције и
- Сектор комуналне полиције
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-261/2017-II
23. јун 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

29. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Градска управа за саобраћај и путеве

413
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника на територији
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
60/10 28/14, 69/14 и 74/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ДЕЛА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА БРОЈ 53
НОВИ САД-ФУТОГ
I. МЕЊА СЕ траса линије јавног приградског превоза
путника број 53, тако да се траса у оба смера пружа Улицом Соње Маринковић у Футогу.
II. ОДРЕЂУЈУ СЕ аутобуска стајалишта у складу Техничким регулисањем саобраћаја број С-227/17 од 28. априла
2017. године које је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
III. НАЛАЖЕ СЕ Јавном комуналном предузећу „Пут“
Нови Сад, да уреди стајалишта из тачке II. овог решења и
изврши обележавање хоризонталне саобраћајнe
сигнализацијe према Техничким регулисањем саобраћаја
број С-227/17 од 28. априла 2017. године које је израдило
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
IV. НАЛАЖЕ СЕ Јавном градском саобраћајном
предузећу "Нови Сад", Нови Сад, да на новим аутобуским
стајалиштима из тачке II. овог решења постави стајалишне
табле са назнаком БУС, изводом из реда вожње и називом
стајалишта, надстрешницу и корпе за отпатке, те путем
средстава јавног информисања обавести кориснике јавног
градског превоза о измени трасе и назива линије јавног
градског превоза путника.
V. Рок за извршење овог решења је 1. август 2017.
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-34-2571/2017
22. јун 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, 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,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука 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, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

Број 30 – Страна 1461.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПОШТАНСКОЈ УЛИЦИ
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Поштанској улици у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Техничком регулисању саобраћаја број С-180/17 од 8. маја 2017.
године који је израдило Одељење за развој и управљање
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2017.
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-34-2493/2017
19. јун 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, 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,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука 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, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У РАДНИЧКОЈ
УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање стубића у Радничкој улици
испред кућног броја 23 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави стубиће према Техничком регулисању
саобраћаја број С-313/17 од 12. јуна 2017. године који је
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2017. 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-34-2494/2017
19. јун 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1462. страна – Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ДРАГЕ
СПАСИЋ К.БР.7 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Драге Спасић
к.бр.7 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 С-295/17 од 15.06.2017.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 18.07.2017. 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-34-2649/2017
27. јун 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ХАЏИ
СВЕТИЋА К.БР.5 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Хаџи Светића
к.бр.5 у Новом Саду.

29. јун 2017.

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 С-296/17 од 12.06.2017.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 18.07.2017. 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-34-2647/2017
27. јун 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
СЕЉАЧКИХ БУНА К.БР.28 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Сељачких буна
к.бр.28 у Новом Саду, испред улаза у ОШ „Прва војвођанска
бригада“.
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 С-381/17 од 13.06.2017.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
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саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 18.07.2017. 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-34-2648/2017
27.јун 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

419
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ К.БР.32А У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару војводе
Степе к.бр.32а 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 С-293/17 од 20.06.2017.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
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V. Рок за извршење овог решења је 18.07.2017. 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-34-2651/2017
27. јун 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања

420
На основу члана 13. Одлуке о Служби Скупштине Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/05),
Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на XLVII
седници 28. јуна 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РОЖИКА ДОЛИНАЈ разрешава се дужности шефице
Сектора за скупштинске послове у Служби Скупштине Града
Новог Сада, са 30. јуном 2017. године, због остваривања
права на старосну пензију.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за кадровска, административна и
мандатно-имунитетна питања
Број: 022-1/2017-74-I
28. јун 2017. године
НОВИ САД
Председница Комисије
Дина Вучинић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

414

Градоначелник
409
410

415

Aкциони план културног развоја Града
Новог Сада за период 2017-2018. године

1445

Одлука о измени Одлуке о спровођењу
Програма стручне праксе на територији
Града Новог Сада у 2017. години

1456

416

417

Градско веће
411

412

Решење о одобравању средстава за
реализацију посебних програма којима
се остварују потребе и интереси грађана
у области спорта на територији Града
Новог Сада у 2017. години
Решење о одобравању другачијег завршетка радног времена угоститељских
објеката за пружање услуга исхране и
пића од радног времена утврђеног Одлуком о радном времену објеката у којима
се обавља угоститељска делатност на
територији Града Новог Сада за време
одржавања предстојећих манифестација од значаја за Град Нови Сад

418

1456
419

1460

413

Решење о измени дела трасе линије
јавног приградског превоза путника број
53 Нови Сад-Футог

Страна

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Поштанској улици у
Новом Саду

1461

Решење о постављању стубића у
Радничкој улици у Новом Саду

1461

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Драге
Спасић к.бр.7 у Новом Саду

1462

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Хаџи Светића к. бр. 5 у Новом Саду

1462

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Сељачких
буна к. бр.28 у Новом Саду

1462

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту на Булевару војводе Степе к. бр.32А у Новом Саду

1463

Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања
420

Градска управа за саобраћај и путеве

Предмет

Решење о разрешењу дужности шефице Сектора за скупштинске послове у
Служби Скупштине Града Новог Сада
(Рожика Долинај)

1463

1461

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
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

