СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVIII - Број 20

НОВИ САД, 8. мај 2019.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
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На основу члана 13. став 3. а у вези са чланом 264. став
3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 25/19) и члана 67. тачка 35. Статута
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада на 234. седници од 24.
априла 2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности и текућег
одржавања Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2019.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 5/19), у
тачки III. подтачка 1) алинеја трећа мења се и гласи:
„- пројекат за адаптацију објекта у Новом Саду, Алмашка 4“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-21/2019-II
24. април 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

примерак 200,00 динара

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „НОВИ САД“
КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
2019. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Геронтолошког центра „Нови Сад“ (у даљем тексту:
Геронтолошки центар), које се финансирају из средстава
буџета Града Новог Сада за 2019. годину у складу са обавезама Града Новог Сада које проистичу из Закона о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број 24/11) и из Одлуке о социјалној заштити Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11, 10/12,
34/17 – др. одлука, 42/18)
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2019. годину, у укупном износу
од 4.000.000,00 динара, као капитални трансфери осталим
нивоима власти, за опремање Клуба за одрасла и стара
лица „Оаза“, Клуба за одрасла и стара лица „Ново насеље“,
и Клуба за одрасла и стара лица „Иво Андрић“.
III. Средства из тачке II. овог програма планирана су за
набавку опреме, и то:
- 216.000,00 динара за набавку 5 комада клима уређаја
са уградњом,
- 168.000,00 динара за набавку два комада клима уређаја
са Сплит систем капацитета 2400 btu/h, са уградњом,
- 34.200,00 динара за набавку три решоа са две рингле
и рерном,
- 126.000,00 динара за набавку три ЛЦД телевизора 32“,
ФУЛ ХД,
- 1.363.200,00 динара за набавку 80 столова за трпезарију
– димензије 90х90х75 цм,
- 1.908.000,00 динара за набавку 318 столица за
трпезарију – дрвене тапациране у мебл штофу,
- 4.600,00 динара за набавку једне столице за трпезарију
– дрвене тапациране у мебл штофу,
- 90.000,00 динара за набавку три баштенске гарнитуре,
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- 30.000,00 динара за набавку два велика сунцобрана,

На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада, на 234. седници од 24. априла 2019. године,
доноси

- 42.000,00 динара за набавку једног фрижидера енергетске класе А,
- 18.000,00 динара за набавку једног канцеларијског
ормана за документацију.
IV. Захтев за обезбеђење средстава из тачке II. овог
програма, уз приложену документацију о спроведеном
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поступку јавне набавке, у складу са законом, Геронтолошки
центар доставља Градској управи за социјалну и дечију
заштиту (у даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава из буџета Града Новог Сада врши се на основу захтева за пренос који припрема Градска управа, у складу са
прописима којима се уређује буџетски систем.
V. Геронтолошки центар се обавезује да ће се активности из овог програма извести стручно и квалитетно у складу
са законом, стандардима и нормативима који важе за ову
врсту опреме, и да ће се средства утрошити наменски.
VI. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа.
VII. Геронтолошки центар подноси Градској управи и
Градском већу Града новог Сада извештај о реализацији
овог програма са документацијом о реализованим активностима и утрошку средстава.
VIII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:5-439/2019-II
24. април 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада, на 234. седници од 24. априла 2019. године,
доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2019. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Центра за социјални рад Града Новог Сада (у даљем
тексту: Центар) за 2019. годину за који су средства
обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18) за
раздео 15. глава 15.01. Градска управа за социјалну и дечију
заштиту, 0901 Програм 11: Социјална и дечија заштита,
0901-0010 П: Функционисање Центра за социјални рад.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2019. годину, у укупном износу
од 2.000.000,00 динара као капитални трансфери осталим
нивоима власти, за капитално одржавање пословних зграда
и пословног простора, и то:
- 1.000.000,00 динара за замену унутрашње столарије
на објекту у Улици Змај Огњена Вука бр. 15 и 17,

8. мај 2019.

- 500.000,00 динара за реконструкцију гараже у дворишту објекта Центра, у Улици Змај Огњена Вука, број
17 и
- 500.000,00 динара за кречење фасаде објекта Центра
у Улици Змај Огњена Вука, број 13.
III. Центар се обавезује да активности у вези са
реализацијом овог програма изведе стручно и квалитетно
у складу са законом, стандардима и нормативима који важе
за ову врсту радова.
IV. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, уз приложену документацију о спроведеном поступку
јавне набавке, у складу са законом, Центар доставља
Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем
тексту: Градска управа), а пренос средстава на рачун Центра врши се на основу захтева за пренос који припрема
Градска управа, у складу са прописима којима се уређује
буџетски систем.
V. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа.
VI. Центар подноси Градској управи извештај о
реализацији овог програма са приложеном документацијом
за правдање наменског и законитог трошења средстава.
VII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:5-440/2019-II
24. април 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о висини износа накнаде
принудно постављеном професионалном управнику за
послове управљања зградом на територији Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/18), Градско веће Града Новог Сада, на 234. седници од 24. априла
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УСКЛАЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА
НАКНАДЕ ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОМ
ПРОФЕСИОНАЛНОМ УПРАВНИКУ ЗА
ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА ЗГРАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2019. ГОДИНУ
I.
У Одлуци о висини износа накнаде принудно постављеном професионалном управнику за послове управљања
зградом на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 48/18), висина износа накнаде за
послове управљања зградом принудно постављеном професионалном управнику усклађује се са висином просечне

8. мај 2019.
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нето зараде у Граду Новом Саду за 2019. годину према
подацима Републичког завода за статистику, и то:
1. за стан и пословни простор:
- за зграде до осам посебних јединица у износу од
216,00 РСД,
- за зграде од осам до 30 посебних јединица у износу
од 260,00 РСД,
- за зграде преко 30 посебних јединица у износу од
303,00 РСД,
2. за гаражу у износу од 43,00 РСД и
3. за гаражни бокс и гаражно место у износу од 87,00
РСД.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:020-123/2019-II
24. април 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Број 20 – страна 655.

односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Мирослав Лакетић, мастер менаџер,
показао изузетно залагање и резултате на пословима које
је обављао, да има положен државни стручни испит, и да
у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за инспекцијске послове, одлучено је као
у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-24/c
24. април 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 234. седници од 24. априла
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЛАКЕТИЋ МИРОСЛАВУ, мастер менаџеру, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
инспекцијске послове, почев од 27. априла 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за инспекцијске
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 234. седници од 24. априла
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВУЈИНОВИЋ СИНИШИ, дипломираном саобраћајном
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске управе за инспекцијске послове, почев од 27.
априла 2019. године, до постављења начелника Градске
управе за инспекцијске послове по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
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гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Синиша Вуjиновић, дипломирани
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за инспекцијске послове,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-24/č
24. април 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
13. став 2. Одлуке о одређивању органа надлежног за
одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада, бр. 34/13, 60/15, 74/16 и 59/18), Градско
веће Града Новог Сада, на 234. седници од 24. априла
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
I. У Комисију за отуђење пословног простора из јавне
својине Града Новог Сада прикупљањем писмених понуда,
и то пословног простора број 1 површине 308 m2, који се
налази на првом спрату стамбене зграде у Новом Саду,
Булевар Михајла Пупина број 28, изграђен на парцели број
140 КО Нови Сад II, именују се:

8. мај 2019.

- за председника:
1. НЕВЕНКА ЗУБАНОВ, помоћник начелника у Градској
управи за имовину и имовинско-правне послове Града
Новог Сада,
- за заменика председника:
2. НЕМАЊА МАРТИНОВИЋ, шеф одсека за рачуноводствене послове и послове набавке у Градској
управи за имовину и имовинско-правне послове Града
Новог Сада,
- за чланове:
3. МЕРИМА БИЛВАРСКИ, саветник у Одсеку за имовинско-правне послове у Градској управи за имовину
и имовинско-правне послове,
4. НАТАША ТЕОФИЛОВИЋ, шеф Одсека за пословни
простор у Градској управи за имовину и имовинскоправне послове,
- за заменике чланова:
5. ГОРДАНА ДУДУКОВИЋ, самостални саветник за
финансијске послове у Градској управи за имовину
и имовинско-правне послове,
6. БРАНИСЛАВ ДМИТРОВИЋ, саветник за финансијске
послове у Градској управи за имовину и имовинскоправне послове Града Новог Сада.
II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о именовању председника, заменика председника, чланова
и заменика чланова Комисије за отуђење пословног простора из јавне својине Града Новог Сада прикупљањем
писмених понуда („Службени лист Града Новог Сада“, број
41/18), ставља се ван снаге.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-225/2018- II
24. април 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 22. став 3. Одлуке о такси превозу на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 12/19 и 13/19-испр.), Градско веће Града Новог
Сада, на 234. седници од 24. априла 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност Градској управи за саобраћај и
путеве да пропише образац такси дозволе за возача и такси
дозволе за возило, у складу са Одлуком о такси превозу
на територији Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 12/19 и 13/19).

8. мај 2019.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-217/2019- II
24. април 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 16. став 4. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 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 2019-2020. ГОДИНЕ
Акциони план културног развоја Града Новог Сада за
период 2019-2020. године (у даљем тексту: Акциони план)
је други 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 2019. до 2020. 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 2019-2020. године коју је образовао
и именовао Градоначелник Града Новог Сада Решењем
бр. 6-3/2016-294-II од 2.10.2018. године и 6-3/2016-294/1-II
од 28.01.2019. године. Радна група је редовно вршила
консултације са бројним појединцима, организацијама и
установама. Текст Акционог плана објављен је 4. марта
2019. године у јавности, а о истом се расправљало и у
оквиру јавне расправе.
Циљеви Акционог плана налазе се у тесној вези са стратешким опредељењима, смерницама и решењима. У овом
акционом плану издвојене су како краткорочне активности
чија је реализација могућа у периоду од две године, тако
и средњерочне и дугорочне активности које је неопходно
реализовати континуирано.
Акциони план усклађен је са следећим документима:
- Закон о култури (“Службени гласник РС“, бр. 72/09,
13/16 и 30/16 - испр.),

Број 20 – страна 657.

- 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 112/17), и
- Стратегија културног развоја града Новог Сада за
период 2016-2026. године (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 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 20212022. године, Фондацијом “Нови Сад 2021-Европска престоница културе“ 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
2021-2022. године. Извештај о спровођењу Акционог плана,
Градска управа за културу, доставиће Градоначелнику
Града Новог Сада до 31. марта 2021. 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.

Извештај о спровођењу Акционог плана
културног развоја Града Новог Сада
за период 2017-2018. године
Провером реализације планираних активности, урађеном
на основу унапред дефинисаних показатеља, Радна група
за израду Акционог плана културног развоја Града Новог
Сада за период 2019-2020. године, дошла је до следећих
закључака:
Стратешко опредељење 1: Партиципативна културна
политика
• партиципативна културна политика предвидела је
установљавање Форума за културу као сталног консултативног механизма између Управе и других
актера у култури. Форум за културу формиран је у
предвиђеном року, усвојен је Пословник о раду
Форума, а током 2017. и 2018. године ово тело је
редовно реализовало предвиђене активности. До
фебруара 2019. године одржано је десет сусрета
Форума за културу на којима је у просеку било присутно више од 50 учесника.
Током организовања Деветог форума за културу од
стране Градске управе за културу Града Новог Сада,
20.09.2018. године, спроведено је анкетно истраживање у циљу оцењивања рада Форума и спровођења
Акционог плана културног развоја Града Новог Сада
за период од 2017 – 2018. године.
На форуму је присуствовало 48 актера у култури и
културном туризму Града Новог Сада, од којих је 36
прихватило учешће у анонимном анкетирању.
На питање „Како оцењујете рад Форума (оценама
од 1 до 5)?“, структура одговора је следећа:

страна 658. – Броj 20
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Табела бр. 1. Структура одговора испитаника
Одговор

Фреквенција (f) Процентуално учешће

Оцена 1

0

0,00

Оцена 2

5

13,90

Оцена 3

7

19,44

Оцена 4

9

25,00

Оцена 5

7

19,44

Без оцене

8

22,22

Σ

36

100,00

8. мај 2019.

Приликом попуњавања анкете присутни су имали прилику да дају и предлоге за унапређење рада Форума за
културу, што је узето у обзир приликом израде текста Акционог плана културног развоја Града Новог Сада за период
2019-2020. године.
• На основу праћења састанака Форума уочено је да
често изостаје фокусирана дискусија о опредељеној
теми. Поред тога, укључивање учесника Форума у
дискусију често скреће разговор од опредељене теме
ка презентацији сопственог рада и партикуларним
питањима, што указује на потребу учесника за
представљањем свог стваралаштва и реализованих
пројеката. У складу са наведеним, креиране су нове
активности у Акционом плану за 2019-2020 годину, а
све у циљу унапређења досадашњег функционисања
Форума за културу.
• Овим стратешким опредељењем планирано је и
обезбеђивање пуне транспарентности и одговорности
у процесу (су)финансирања пројеката у култури. Израдом нових образаца за подношење предлога пројеката
и извештаја о пројектима, опремањем сајта Градске
управе за културу могућношћу слања електронских
пријава и извештаја пројеката, усвајањем унапређених
Пословника о раду комисија и новим правилима за
оцену пројеката који омогућавају јасно и доследно
нумеричко оцењивање и јавним објављивањем образаца са оценама, реализована је већина предвиђених
активности. У наредном Акционом плану неопходно
је предложити модел евалуације одобрених пројеката
од стране спољног eвалуатора.

На питање „Како оцењујете спровођење Акционог плана
културног развоја Града Новог Сада за период од 2017 –
2018. године (оценама од 1 до 5)?“, структура одговора је
следећа:
Табела бр. 2. Структура одговора испитаника
Одговор
Оцена 1

Фреквенција (f)
1

Процентуално учешће
2,78

Оцена 2

3

8,33

Оцена 3

10

27,78

Оцена 4

10

27,78

Оцена 5

8

22,22

Без оцене

4

11,11

Σ

36

100,00

• Стратешко опредељење у циљу установљавања
комуникацијске основе за планирање, презентацију и
евалуацију градске културне политике остварено је на
састанцима и колегијумима установа културе на
територији Града Новог Сада, док је делимично
унапређена сарадња између културе и осталих градских управа.
• Стратешко решење за отварање и приступачност установа културе подразумева дугорочне и континуиране
активности које се дефинишу петогодишњим стратешким плановима чија је израда у току. Изради стратешких планова претходила је Конференција под називом
''Стратешко планирање у културним установама''
одржана је у Великој сали Скупштине Града Новог
Сада, у организацији Градске управе за културу,
Покрајинског секретаријата за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама и
Фондације ''Нови Сад 2021- Европска престоница културе''. Током 2018. године установљени су нови,
јединствени обрасци за годишње извештаје установа
културе.
• Унапређење информационе основе за вођење културне политике кроз спровођење истраживања Акционог плана за 2017-2018. и припрема за Акциони план
2019-2020. године није могло бити реализовано у
предвиђеном обиму, који би подразумевао опсежан
истраживачки рад кроз дефинисање и проверу индикатора успешности Акционог плана 2017-2018. године.
Како је дефинисано у овом акционом плану, циљ оваквог истраживања јесте добијање квантитативних и квалитативних резултата који би обезбедили информисано, на чињеницама засновано планирање културе
у наредном периоду. Разлог за изостанак реализације
детаљног истраживања је немогућност алоцирања
финансијских ресурса независним истраживачима који
би се фокусирано усмерили на рад. Из тог разлога је

8. мај 2019.
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у Акционом плану 2019-2020. године важно нагласити
проналажење модела за омогућавање укључивања
независних истраживача.
• Јачање капацитета Градске управе за културу реализовано је дизајнирањем и опремањем сајта управе,
пресељењем у нове просторије и набавком дела неопходне техничке опреме, чиме су у многоме побољшани
услови за ефикаснији рад. Осим израде и пуштања у
рад сајта Градске управе за културу, израђена је и
пуштена у рад апликација за мобилне телефоне која
корисницима шаље обавештења.
Статистика сајта је следећа:
У периоду од 8.10.2017 до 31.12.2018 године
Број прегледа сајта: 17,905
Са десктоп рачунара: 14,217
Са мобилног телефона: 3,458
Са таблета: 230
Укупан број регистрованих корисничких налога: 561
Статистика апликације је следећа:
Број инсталација: 763
Број деинсталација: 32
Просечна оцена: 5 звездица
Стратешко опредељење 3: Учешће грађана и грађанки
у културном животу
• Пројектима који су реализовани ван центра града уведен је модел децентрализације, што је једно од кључних
опредељења дефинисаних и у програму Фондације
''Нови Сад 2021- Европска престоница културе''. Такође
од стране Града Новог Сада основана је нова установа културе у насељеном месту Руменка - Културни
центар “Руменка”.
• Прилагођавање простора и садржаја грађанима и
грађанкама са инвалидитетом подразумева истраживање података о приступачности простора које спроводи Тим за приступачност у сарадњи са установама
културе у циљу спровођења активности на примени
Акционог плана приступачности за период 2013-2018.
Фондација “Нови Сад 2021” урадила је анализу стања
приступачности установа културе на територији Града
Новог Сада. Резултати овог истраживања биће
објављени у два документа: “Анализа приступачности
установа културе у Новом Саду и зони 021” и “Водич
за унапређење приступачности установа културе” који
ће бити представљени на сајту Фондације “Нови Сад
2021”.
Стратешко опредељење 4: Аутентично и слободно
савремено стваралаштво
• Ово стратешко опредељење, између осталог, подразумева обезбеђивање простора за уметничку продукцију
и културно стваралаштво, чему претходи спровођење
студије о актуелном стању и проблемима у погледу
издавања градских простора организацијама у култури. На овом пољу уочени су реални проблеми који
се морају решавати у чврстој и синхронизованој
сарадњи ГУК-а и Градске управе за имовину и имовинско-правне послове. Процедуре за закуп простора
и транспарентност и лака доступност регистра про-
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стора којима Град располаже, су кључна места на
којима постоји велика потреба за унапређењем.
• У вези са стратешким решењем покретање културног
инкубатора, крајем 2018. године отворен је један простор који је намењен у ове сврхе. У културној станици
“Еђшег” покренут је пројекат “Дељени радни простор
(енг. coworking space )”
• Подршка организацијама цивилног друштва реализована је кроз суфинансирање текућих трошкова. Овакав вид подршке требало би да постане континуиран
кроз наставак расписивања годишњег јавног позива.
37 удужења остварило је овај вид подршке у току претходне две године.
• Ниво стручности установа и цивилних организација за
пријављивање на конкурсима и извештајима о
пројектима подигнут је на виши ниво кроз инфо дане
за припрему за пријављивање на конкурсе, односно
извештавање о пројектима. У извештајном периоду
одржано је 6 инфо дана. Обуку и помоћ у будућности
требало би усмерити и за оспособљавање корисника
за аплицирање на европске пројекте и фондове.
Стратешко опредељење 5: Жива културна баштина
• Унапређење сарадње сектора културе, привреде,
туризма и просторног планирања по питању ревитализације Петроварадинске тврђаве још увек није
реализовано кроз успостављање сарадње Радне групе
за очување Петроварадинске тврђаве и Тима за израду
менаџмент плана. Како је очување и управљање
Тврђавом као непокретним културним добром од великог значаја изузетно важно за Град Нови Сад, у наредне
две године је неопходно активирати ова два тела и
интензивирати њихову сарадњу,
• У оквиру пројекта НС2021 предвиђена је ревитализација
бројних простора у граду, а у протекле две године
одржано је низ конференција и састанака током којих
су утврђени планови, а реализација је започета током
2018. године на локацијама Подграђе, Кинеска четврт,
Алмашки крај.
Стратешко опредељење 6: Интернационализација и
присуство на међународној сцени
• Неопходне су даље активности на подршци организацијама које предлозима пројеката конкуришу за средства међународних фондова, као и дефинисању
модела, односно конкурса за суфинансирање дела
трошкова међународних пројеката организација цивилног друштва и установа. У току 2018. године Фондација
“Нови Сад 2021” је организовала обуке за писање
пројеката и радила на изградњи међународних партнерстава за установе културе.
• У координацији Градске управе за културу, Туристичке
организације Новог Сада и Градске управе за привреду, потребно је континуирано радити на развоју
културног туризма заснованог на аутентичним културним изразима, локалном стваралаштву и културној
баштини, јер у претходном периоду постигнути резултати нису на задовољавајућем нивоу.
• Изузетно је важно унапредити сарадњу између културних установа и актера у области креативних
индустрија јер је на том плану у протекле две године
постигнут минималан напредак.

1.2.1. Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢɩɪɟɞɥɨɡɢ
ɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɄɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧR

Ɋɨɤ

2019 -2020.

ɇɚɫɚʁɬɭȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɨɛʁɚɜʂɭʁɭɫɟɊɟɲɟʃɚɨɞɨɞɟɥɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɩɪɨʁɟɤɬɟɩɨɞɪɠɚɧɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚ. ɍ
ɰɢʂɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɪɟʃɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɨɞɟɥɨɦ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ

ɋɚʁɬȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ȼɚɡɚɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

Ɋɨɤ

Ɉɛʁɚɜɢɬɢɨɰɟɧɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɡɚʁɟɞɧɨɫɚɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟɦɨ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɬɟɤɫɬʁɚɜɧɨɝ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɩɨɞɚɬɚɤɚɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢɢɡɧɨɫɢɦɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɚ ɫɜɚɤɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ʁɚɜɧɨɝ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɭɧɟɬɢ ɜɢɫɢɧɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɬɨɝɤɨɧɤɭɪɫɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɭ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɢɫɚɎɨɪɭɦɨɦɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɚɤɨɧɤɭɪɫɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɄɚɤɨʁɟɭɨɱɟɧɚɱɟɫɬɚɩɨɬɪɟɛɚɭɱɟɫɧɢɤɚɎɨɪɭɦɚɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɫɜɨʁɟɩɪɨʁɟɤɬɟɢɞɨɫɚɞɚɲʃɢɪɚɞɭɜɨɞɢɫɟɎɨɪɭɦɡɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟɪɚɞɚɭɞɪɭɠɟʃɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɭɥɬɭɪɢɤɚɨɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɈɜɚʁɎɨɪɭɦɫɚɡɢɜɚɢɜɨɞɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɨɪɚɞɭɎɨɪɭɦɚ
Ʌɢɫɬɚɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɁɚɩɢɫɧɢɰɢɫɚɎɨɪɭɦɚ
ȺɭɞɢɨɫɧɢɦɰɢɎɨɪɭɦɚ
Ʉɨɦɟɧɬɚɪɢɭɱɟɫɧɢɤɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɍɜɨɻɟʃɟɩɨɫɟɛɧɨɝɎɨɪɭɦɚ
ɤɨʁɢ
ɛɢɫɟɛɚɜɢɨɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɟɦ
ɪɚɞɚɭɞɪɭɠɟʃɚɢɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

Ȼɪɨʁɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
ȻɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɭɎɨɪɭɦɭ
Ɉɰɟɧɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚɭɜɟɡɢɫɚ
ɪɚɞɨɦɎɨɪɭɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

1. ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɪɚɞɚɎɨɪɭɦɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ,
Ɏɨɪɭɦɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɚɥɧɨɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɪɚɞɚɎɨɪɭɦɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɫɩɪɨɜɨɞɢʄɟɫɟɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɫɜɢɦɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚɎɨɪɭɦɚɎɨɤɭɫɢɪɚɬɢɪɚɞ
Ɏɨɪɭɦɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɭ ɬɟɦɭ ɉɪɟɞɥɚɝɚɱɢ ɬɚɱɚɤɚ ɞɧɟɜɧɨɝ ɪɟɞɚ Ɏɨɪɭɦɚ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɫɭ ɞɚ ɫɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɦ ɬɟɦɚɦɚ
ɞɨɫɬɚɜɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɪɚɞ Ɏɨɪɭɦɚ Ʉɪɨɡ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɡɦɨɬɪɢɬɢɩɨɬɪɟɛɟɡɚɢɡɦɟɧɚɦɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɉɨɫɥɨɜɧɢɤɚɨɪɚɞɭɎɨɪɭɦɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɄɚɤɨʄɟɤɚɨɢ
ɞɨ ɫɚɞɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɱɢ ɬɟɦɚ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɬɢ ɭ ɨɛɪɚɡɥɚɝɚʃɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɬɟɦɟ ɧɚ Ɏɨɪɭɦɭ ɢɫɬɢ ʄɟ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɟɞɢɲɬɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ  ɚ ɬɟɠɢʄɟ ɫɟ ɞɚ ɫɜɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɫɟɞɟ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɨɤɪɟɧɭɬɢʁɟɞɧɢɞɪɭɝɢɦɚɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭɨɤɪɭɝɥɨɝɫɬɨɥɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɈɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɭɧɭɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɩɪɨɰɟɫɚ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

ɇɚɫɬɚɜɚɤɪɚɞɚɎɨɪɭɦɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢɪɚɞɧɨɬɟɥɨɡɚɤɭɥɬɭɪɭɤɚɨɫɬɚɥɧɢɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɢɦɟɯɚɧɢɡɚɦɢɡɦɟɻɭȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɞɪɭɝɢɯɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɉɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɚɤɭɥɬɭɪɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ

ȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢȺɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɩɟɪɢɨɞ-ɝɨɞɢɧɟ
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Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɨɡɧɚʃɟ
ɞɨɧɨɫɢɥɚɰɚɨɞɥɭɤɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɚɪɚɞʃɟɢɡɦɟɻɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɢɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚ

ȳɚɧɭɚɪ -ɦɚɪɬ
2020.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɝɪɚɻɚɧɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ȼɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ,
Ȼɪɨʁɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɝɪɚɻɚɧɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ɉɤɬɨɛɚɪ20.

Ɋɨɤ

Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢɥɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɩɪɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɬɨɤɭʃɢɯɨɜɟɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟȵɢɯɨɜɡɚɞɚɬɚɤɛɢɛɢɨɩɪɚʄɟʃɟɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɫɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɦɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɢɰɢʂɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚɇɚɜɟɞɟɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɢɨɦɨɝɭʄɢɥɟɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢʁɢɭɜɢɞɭɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɨɞɪɠɚɧɢɨɞɫɬɪɚɧɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɡɚʁɟɞɧɨɫɚɎɨɪɭɦɨɦ
ɡɚɤɭɥɬɭɪɭɪɚɡɦɨɬɪɢʄɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɢɤɪɟɢɪɚɬɢɦɨɞɟɥɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɫɩɨʂʃɢɯɟɜɚɥɭɚɬɨɪɚ

Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟɦɨɞɟɥɚɤɨʁɢɦɛɢ
ɫɟɦɨɝɥɢɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢɫɩɨʂɧɢ
ɟɜɚɥɭɚɬɨɪɢɡɚɤɨɧɬɪɨɥɭ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɋɜɚɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɤɪɟɢɪɚɫɜɨʁɩɪɨɮɢɥɧɚɫɚʁɬɭɭɨɤɜɢɪɭɤɨʁɟɝɫɟɧɚɥɚɡɟɤʂɭɱɧɢɩɨɞɚɰɢɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɚʁɬȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɫɚɧɨɜɨɦɮɨɪɦɨɦɭɧɨɫɚɩɨɞɚɬɚɤɚɝɞɟɛɢɫɟɭɧɨɫɢɥɢɩɨɞɚɰɢɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɈɩɪɟɦɚʃɟɫɚʁɬɚȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɫɚʁɚɜɧɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɞɢɪɟɤɬɨɪɢʁɭɦɨɦ
ɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɚɡɚɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

Ʉɚɨɪɟɡɭɥɬɚɬɞɨɝɨɜɨɪɚɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚɤɨʁɟɞɟɥɭʁɭɭɤɭɥɬɭɪɢɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɩɨɧɨɜɨɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɦɨɞɟɥɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɝɪɚɧɚ Ʉɚɨ ɩɨɱɟɬɧɢ ɭɡɨɪɧɢ ɦɨɞɟɥ ɭɡɟʄɟ ɫɟ ɩɨɞɟɥɚ ɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɄɚɨɩɨɫɟɛɧɚɤɨɧɤɭɪɫɧɚɝɪɚɧɚɬɪɟɛɚɞɚɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜɢɩɨɞɪɲɤɚɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢ
ɪɚɞɧɢɤɚ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɍ ɫɤɥɨɩɭ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ʁɚɱɚʃɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɫɚ
ɇɚɫɬɚɜɚɤɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢʄɢ ɤɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɢʁɚɤɨɧɤɭɪɫɚɢɨɛɪɚɡɚɰɚ
ɤɨʁɢɭɧɚɩɪɟɻɭʁɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭɫɚɪɚɞʃɭɉɪɚɬɟʄɢɧɨɜɟɩɨɞɟɥɟɬɟɦɚɬɫɤɢɯɨɛɥɚɫɬɢɬɪɟɛɚɥɨɛɢɮɨɪɦɢɪɚɬɢɤɨɦɢɫɢʁɟɫɚ
ɡɚɩɪɢʁɚɜɭɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɫɬɪɭɱʃɚɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɞɨɥɚɡɟ ɢɡ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ
ɤɭɥɬɭɪɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁ ʁɚɫɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧ ɧɚɱɢɧ ɪɚɞɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɚ ɭ ɤɨɧɚɱɧɢɦ
ɨɞɥɭɤɚɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɜɨɞɟ ɜɚɠɟʄɢɦ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ Ɋɟɲɟʃɚ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɢ
ɢɦɟɧɨɜɚʃɭɤɨɦɢɫɢʁɚɨɛʁɚɜɢɬɢɧɚɫɚʁɬɭȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɭ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɢɫɚɎɨɪɭɦɨɦ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟɩɪɢʁɚɜɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɞɨɤɨɧɚɱɧɨɝɭɤɢɞɚʃɚɩɪɢʁɚɜɧɨɝɮɨɪɦɭɥɚɪɚɭɲɬɚɦɩɚɧɨʁɮɨɪɦɢ
ɋɜɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨʁɟɤɬɚɫɭʁɚɜɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɌɚɱɚɧɨɛɢɦɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɨɞɧɨɫɧɨɞɟɥɨɜɢɩɪɨʁɟɤɬɧɨɝ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɤɨʁɢʄɟɛɢɬɢɨɛʁɚɜʂɟɧɢɤɚɨɢʁɚɫɚɧɫɚɞɪɠɚʁɢɡɜɟɲɬɚʁɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɛɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɬɟɤɫɬɨɦȳɚɜɧɨɝ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɚɧɚɨɫɧɨɜɭɫɭɝɟɫɬɢʁɚɎɨɪɭɦɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

3ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɚʁɬɚȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɭɜɟɡɢɫɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɦɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ
ɢɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟɦɨɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɭɨɫɧɨɜɭɡɚɩɥɚɧɢɪɚʃɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭɢɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭɝɪɚɞɫɤɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ

ɉɪɨɰɟɫɫɟɥɟɤɰɢʁɟɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɭɱɢʃɟɧɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢʁɢɦ

ɨɛʁɚɜɢɬɢ ɨɰɟɧɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɨ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭɧɟɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɭ ɤɪɚɬɤɨʁ ɮɨɪɦɢ ɨɜɚ ɤɪɚɬɤɚ ɮɨɪɦɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɭɧɚɩɪɟɞɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚɨɫɧɨɜɧɢɯɪɚɡɥɨɝɚɨɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭɧɟɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭɩɪɟɞɥɨɝɚɩɪɨʁɟɤɬɚ 

ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭɧɟɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɧɚɫɚʁɬɭȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
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ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɫɚɪɚɞʃɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ,
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ ɢ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɫɚɪɚɞʃɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɢɦɨɜɢɧɭɢ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɢȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɫɚɪɚɞʃɚ
ɫɟɤɬɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɧɚɪɚɡɜɨʁɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯɧɚɜɢɤɚ
ɝɪɚɻɚɧɤɢɢɝɪɚɻɚɧɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɫɟɪɢʁɟ
ɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚɤɚɨɢ
Ɏɨɪɭɦɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɧɚɤɨʁɢɦɚɛɢ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɩɪɚɜɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɫɟɪɢʁɟ
ɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢɫɚɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
ɍɫɜɨʁɟɧɟɨɞɥɭɤɟ
ɉɨɤɪɟɧɭɬɢɩɪɨʁɟɤɬɢɢɩɪɨɝɪɚɦɢ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ.

Ɋɨɤ

Ȼɪɨʁɫɭɫɪɟɬɚ
Ȼɪɨʁɞɨɧɟɬɢɯɨɞɥɭɤɚɨ
ɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɨʁɫɚɪɚɞʃɢ
Ȼɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɢɯɢɡɨɞɥɭɤɚ

Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢɫɚɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
ɍɫɜɨʁɟɧɟɨɞɥɭɤɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ,
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ

Ȼɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚ

Ɂɚɤʂɭɱɰɢɫɚɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

ɍɫɥɟɞ ɟɜɢɞɟɧɬɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ɤɚɨ ɢ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚɡɚɪɟɲɚɜɚʃɟɨɜɨɝɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟɨɩɯɨɞɧɚʁɟɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚɢɟɮɢɤɚɫɧɚɫɚɪɚɞʃɚɫɜɢɯɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɭɩɪɚɜɚɭɱɢʁɨʁɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɫɟɧɚɥɚɡɟɨɛʁɟɤɬɢɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭȽɪɚɞɚɐɢʂɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɟɫɚɪɚɞʃɟʁɟ
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɭ
ɫɜɪɯɭɪɚɡɜɢʁɚʃɚɢɩɨɞɪɲɤɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟɢɤɭɥɬɭɪɧɟɫɰɟɧɟ

Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɦɨɜɢɧɭɢ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɱɜɪɲʄɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɪɟɫɨɪɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɜɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɚ ɰɢʂɚ ɉɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɚɤɭɥɬɭɪɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚɢɍɱɟɲʄɟɝɪɚɻɚɧɚɢɝɪɚɻɚɧɤɢɭɤɭɥɬɭɪɧɨɦɠɢɜɨɬɭɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɛɨʂɟɫɚɪɚɞʃɟ
ɢɡɦɟɻɭ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɦ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ
ɫɚɪɚɞʃɭɢɡɦɟɻɭɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɲɤɨɥɚɢɨɛɞɚɧɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚȺɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɩɪɟɞɜɢɻɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟ
ɛɢɞɢɪɟɤɬɧɨɩɨɜɟɡɚɥɟɪɟɫɨɪɟɤɭɥɬɭɪɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɤɪɨɡɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɟɫɭɫɪɟɬɟɪɟɫɨɪɧɢɯɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚɐɢʂɨɜɢɯ
ɫɭɫɪɟɬɚ ɛɢɥɨ ɛɢ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟ ɦɨɞɚɥɢɬɟɬɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɟ ɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɬɪɚʁɧɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɭɫɬɚ- ɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
ɲɤɨɥɚɦɨɝɚɨɛɢɞɚɛɭɞɟɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɨɫɚɪɚɞʃɢɢɡɦɟɻɭɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢɨɫɧɨɜɧɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ

Ȼɪɨʁɫɭɫɪɟɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢ
Ȼɪɨʁɞɨɧɟɬɢɯɨɞɥɭɤɚɨ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɨʁɫɚɪɚɞʃɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɨɫɧɨɜɧɟɢ
Ȼɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟ
ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɢɯɢɡɨɞɥɭɤɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɍɰɢʂɭɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚɫɚɪɚɞʃɟɢɡɦɟɻɭɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢɭɞɪɭɠɟʃɚɭɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɥɚɧɢɪɚɫɟɧɚʁɦɚʃɟʁɟɞɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɧɚɤɨʁɨʁʄɟɫɟɞɢɫɤɭɬɨɜɚɬɢɢɩɪɨɧɚɥɚɡɢɬɢɦɨɞɟɥɢɡɚɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɚɪɚɞʃɟ
ɢɩɚɪɬɧɟɪɫɬɚɜɚ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɚɪɚɞʃɭɢɡɦɟɻɭɤɭɥɬɭɪɟɢɨɫɬɚɥɢɯɝɪɚɞɫɤɢɯɪɟɫɨɪɚ

Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɧɚɬɟɦɭʁɚɱɚʃɚ
ʁɚɜɧɨ-ɰɢɜɢɥɧɟɫɚɪɚɞʃɟ
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ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɨɫɬɪɚɬɟɲɤɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱɇɨɜɢɋɚɞ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁɭɫɬɚɧɨɜɚɤɨʁɟɫɭɢɡɪɚɞɢɥɟ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɟɩɥɚɧɨɜɟɭɡɭɱɟɲʄɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɢʁɚɜɧɨɫɬɢ
Ȼɪɨʁɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɩɪɢɦɟɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɚ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɢɩɥɚɧɨɜɢ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɂɡɪɚɞɚ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯɩɥɚɧɨɜɚ
- ʁɭɥ2019.
ɉɪɢɦɟɧɚ 2020.
ɍɜɨɻɟʃɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ -ʁɭɧ.

Ɋɨɤ

Ʉɚɨ ɞɨɛɚɪ ɜɢɞ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚɪɚɞɚ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ
ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɞɭɠɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɦɟʄɟ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢɡɪɚɞɟ ɩɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ Ɍɚɤɜɚ
ɩɪɚɤɫɚɛɢʄɟɝɨɬɨɜɨɧɭɠɧɚɤɚɞɚɫɟɭɡɦɟɭɨɛɡɢɪɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚʁɟɇɨɜɢɋɚɞɩɪɨɝɥɚɲɟɧȿɜɪɨɩɫɤɨɦɩɪɟɫɬɨɧɢɰɨɦɤɭɥɬɭɪɟ
ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɚɥɢ ɢ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨɞ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɝɞɟ ɫɟ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɩɥɚɧɢɪɚʃɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɋɜɟɨɜɨʄɟɧɚɪɚɜɧɨɦɨɪɚɬɢɞɚɫɟɭɫɤɥɚɞɢɢɫɚɧɚɲɢɦɛɭʇɟɬɫɤɢɦɫɢɫɬɟɦɨɦ
ɤɨʁɢʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧʁɟɞɧɨɝɨɞɢɲʃɢɦɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɥɚɧɨɜɢɦɚɢɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɪɚɞɚɭɫɬɚɧɨɜɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟȽɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚ
Äɇɨɜɢɋɚɞ2021“

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ
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ɉɪɢɦɟɧɚɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɇɚɤɨɧ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɋɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ20 – 2024 ɝɨɞɢɧɟ,
ɢɡɚɤʂɭɱɚɤɚɢɡɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ
ɩɪɢɫɬɭɩɢʄɟɫɟɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɭɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɰɢʂɭɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟɢɭɫɤɥɚɻɟɧɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɧɭɞɟ

ɂɡɪɚɞɢɬɢɩɟɬɨɝɨɞɢɲʃɟ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɟɩɥɚɧɨɜɟɫɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɨɫɧɨɜɚɧɢɯɨɞɫɬɪɚɧɟ
Ƚɪɚɞɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɜɟ ɜɟʄɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢ ɤɪɨɡ
ɡɚɭɡɟʄɟʁɚɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɟɡɚɬɚɤɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɛɢɛɢɥɟɩɨɡɧɚɬɟɢʁɚɫɧɟɫɜɢɦ
ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ  Ʉɚɤɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚɭɡɢɦɚʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɫɚɞɪɠɚʁɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɩɢɬɚʃɟȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɨɦɨɝɭʄɢʄɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɚɤɬɚɢɩɪɨɰɟɞɭɪɚɤɨʁɢɦʁɟɨɜɨɩɢɬɚʃɟ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɐɢʂ ɨɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʁɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɧɚ ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ ɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚɭʁɚɜɧɢɩɪɨɫɬɨɪ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2020.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ
ɭʁɚɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɤɪɨɡ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟɜɢɫɨɤɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɢɟɞɭɤɚɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
ɢɤɭɥɬɭɪɟ

ɇɚɰɪɬɨɞɥɭɤɟɨɢɡɦɟɧɚɦɚ
ɈɞɥɭɤɟɨɭɪɟɻɟʃɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɉɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɤɭɥɩɬɭɪɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ʁɟ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɬɟ ʁɟ ɫɬɨɝɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ ɤɪɨɡ ɢɡɦɟɧɭ
Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ
Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɢ ɫɬɪɭɤɨɜɧɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɢɧɢɰɢɪɚʄɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɢɡɦɟɧɟ Ɉɞɥɭɤɟ ɤɨʁɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ

Ȼɪɨʁɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯɫɤɭɥɩɬɭɪɚɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ

ɉɪɢɩɪɟɦɚɇɚɰɪɬɚɢɡɦɟɧɚɚɤɚɬɚ
ɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɫɤɭɥɩɬɭɪɚɭʁɚɜɧɢɩɪɨɫɬɨɪ

ɑɥɚɧɨɜɢȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɢɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟȽɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭȽɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

ɍɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɢ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɢ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɭɥɚɠɭ ɭ ɤɭɥɬɭɪɭ - ɫɩɨɧɡɨɪɢɲɭ
ɞɨɧɢɪɚʁɭɢɧɚɞɪɭɝɟɧɚɱɢɧɟɩɨɞɫɬɢɱɭɪɚɞɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ ɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɟɲɚɜɚʃɚɫɚɫɬɚɜɨɜɢɦɚɋɚɜɟɬɚ
ɡɚɤɪɟɚɬɢɜɧɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟɢɜɚɠɟʄɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɤɪɨɡɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ.

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟȾɨɩɪɢɧɟɬɢɨɬɜɚɪɚʃɭɢɜɢɞʂɢɜɨɫɬɢɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɩɪɚɜɧɚ
ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚɡɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɫɤɭɥɩɬɭɪɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɭʁɚɜɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɫɟɪɢʁɟ
ɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
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ɋɬɪɚɬɟɲɤɢɢ
ʁɟɞɧɨɝɨɞɢɲʃɢɩɥɚɧɨɜɢɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɭɱɢʃɟɧɢɞɨɫɬɭɩɧɢɦ
ɲɢɪɨʁʁɚɜɧɨɫɬɢ

ɍɫɤɥɚɻɟɧɢɧɚɱɢɧɢ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟɪɚɞɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

Ɋɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚɢɡɪɚɞɭ
Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɤɭɥɬɭɪɟɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ
2021“

ɍɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɞɚ ɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɉɨɫɬɚɜʂɟɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɚɞɟɲɚɜɚʃɚɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭɤɜɚɥɢɬɟɬɫɚɪɚɞʃɟɦɟɻɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ

Ƚɨɞɢɲʃɢɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚɞɚ
Ƚɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

ɍɜɨɻɟʃɟ ɨɛɚɜɟɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ ɪɚɞ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨ ɪɚɞɧɨ ɜɪɟɦɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɨɜɚɧɟ ɩɨɪɬɢɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ ɭɧɢɮɨɪɦɟ ɨɡɧɚɤɟ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɩɨɧɚɲɚʃɭ  ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɰɟɧɚ ɭɥɚɡɧɢɰɚ
ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟ ɭɥɚɡɧɢɰɟ ɡɚ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɦɭɡɟʁɟ ɩɚɤɟɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɩɨɧɭɞɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɬɭɪɚ ɩɥɭɫ ɭɥɚɡɧɢɰɟ ɭ ɦɭɡɟʁɟ ɢ
ɝɚɥɟɪɢʁɟ  ɭɧɢɮɢɰɢɪɚɧɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ ɮɥɚʁɟɪɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɮɥɚʁɟɪ ɫɚ ɦɟɫɟɱɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
Ƚɪɚɞɚɜɟɛɫɚʁɬɨɜɢɧɚɫɪɩɫɤɨɦɢɫɬɪɚɧɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɢɫɥɢɱɧɨɉɪɟɞɜɢɻɚɫɟɢɭɜɨɻɟʃɟɫɚɜɪɟɦɟɧɟɬɟɯɧɢɱɤɟɨɩɪɟɦɟɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɟɜɨɞɚ ɬɭɪɚ ɤɪɨɡ ɦɭɡɟʁɟ ɧɚ ɛɚɪ ɬɪɢ ɫɬɪɚɧɚ ʁɟɡɢɤɚ ɤɚɨ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɥɚʄɚʃɟ ɭɥɚɡɧɢɰɚ ɩɭɬɟɦ ɩɥɚɬɧɢɯ
ɤɚɪɬɢɰɚ Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɤɪɨɡ ɪɟɞɨɜɧɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ
ɝɨɞɢɲʃɟɤɨɧɤɭɪɫɟɡɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɇɚɦɟɪɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɧɚɞɨɩɭʃɭʁɭ ɢ ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɢ ɬɚɤɨ
ɫɬɜɨɪɢʁɚɱɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ1. ɝɨɞɢɧɟɤɚɞɚʁɟɇɨɜɢɋɚɞɟɜɪɨɩɫɤɚɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚɤɭɥɬɭɪɟ

ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɞɚ ɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɧɚɫɚʁɬɨɜɟɭɫɬɚɧɨɜɚ

ɋɚʁɬɨɜɢɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɨ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɫɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɤɪɨɡɨɜɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɨɬɜɚɪɚɫɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚɜɨɻɟʃɚɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɂɚɤɨɫɭɫɜɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɟɡɛɨɝɡɚɛɪɚɧɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɭɜɟɨɦɚɧɟɩɨɜɨʂɧɨɦɩɨɥɨɠɚʁɭɤɚɞʁɟɪɟɱɨɤɚɞɪɨɜɫɤɨʁ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɞɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɚɥɢ ɢ ɨɛɨɝɚʄɢɜɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ʁɚɱɚʃɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɭɫɜɚɤɨɦɩɨɝɥɟɞɭɌɨɫɟɨɝɥɟɞɚɤɚɤɨɭɩɨɛɨʂɲɚʃɭɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɭ
ɧɨɜɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɦɚɬɚɤɨɢɭɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɌɨɫɭɧɟɤɢɨɞɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ

Ȼɪɨʁɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɞɚ
ɢɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

ɍɜɨɻɟʃɟɨɛʁɟɞɢʃɟɧɨɝɩɥɚɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɢɦɛɢɫɟɢɡɛɟɝɥɨɢɥɢɫɦɚʃɢɥɨɩɪɟɤɥɚɩɚʃɟɞɚɬɭɦɚɢɜɪɟɦɟɧɚɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɍɜɨɻɟʃɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɤɨʁɨʁ ʄɟ ɫɜɚɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢɦɚɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢ ɤɨʁɚ ʄɟ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ
ɛɨʂɨʁ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɢ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɩɥɚɧ ɨɦɨɝɭʄɢɨ ɛɢ ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɫɥɢɱɧɟ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɤɚɨ ɢ ɟɮɟɤɬɧɢʁɟ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɟɫɭɪɫɚɨɩɪɟɦɟɦɚɪɤɟɬɢɧɲɤɢɯɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚɢɦɟɞɢʁɫɤɟɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɢ

ɍɜɨɻɟʃɟɨɛʁɟɞɢʃɟɧɨɝɩɥɚɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɨɛɪɚɫɰɢ ɡɚɝɨɞɢɲʃɟɩɪɨɝɪɚɦɟɪɚɞɚ ɢɢɡɜɟɲɬɚʁɟɫɬɜɨɪɢʄɟʁɚɫɧɢʁɭɨɩɲɬɭɫɥɢɤɭɨɫɜɢɦɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɭ ɚ ɫɜɟ ɭ ɰɢʂɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

ɍɜɨɻɟʃɟɧɨɜɢɯɨɛɪɚɡɚɰɚ ɡɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɟɪɚɞɚɢɢɡɜɟɲɬɚʁɟ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɨɛɪɚɡɚɰɚɡɚɢɡɪɚɞɭ
ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɨɛɪɚɫɰɢ ɡɚɝɨɞɢɲʃɟɩɪɨɝɪɚɦɟɪɚɞɚ ɢɢɡɜɟɲɬɚʁɟɤɪɟɢɪɚʁɭɫɟɭɫɚɪɚɞʃɢɢɡɦɟɻɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɝɨɞɢɲʃɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɞɚɢ
ɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨʂɧɢɯɟɤɫɩɟɪɚɬɚɚɧɚɨɫɧɨɜɭɞɨɛɪɢɯɩɪɚɤɫɢɫɥɢɱɧɢɯɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

ɍɜɨɻɟʃɟɫɬɚɧɞɚɪɞɚɭɪɟɞɨɜɚɧ
ɪɚɞɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭ

ɩɥɚɧɨɜɚɧɚɝɨɞɢɲʃɟɦɧɢɜɨɭ
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Ɋɚɞɧɚɞɨɧɨɲɟʃɭɫɢɫɬɟɦɫɤɨɝ
ɪɟɲɟʃɚɡɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɩɨɧɭɞɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɭɫɥɭɝɚɡɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɨɡɧɚʃɟɨ
ɟɮɟɤɬɢɦɚɝɪɚɞɫɤɟɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɧɚɤɭɥɬɭɪɧɟɚɤɬɟɪɟ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɟɮɟɤɚɬɚɨɛɚɚɤɰɢɨɧɚɩɥɚɧɚ
(2017-2018. ɢ-2020.)
ɩɪɢɩɪɟɦɚ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ 20212022.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ȼɪɨʁɫɭɜɟɧɢɪɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɚɤɨʁɢ
ɫɭɧɚɫɬɚɥɢɤɚɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚ
ɫɚɪɚɞʃɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɢɫɭɨɫɬɜɚɪɟɧɢɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɩɨɨɫɧɨɜɭ
ɨɜɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢɩɥɚɧɨɜɢɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ⱥɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɨɜɢ-2018.
ɝɨɞɢɧɟ, 2019-2020ɝɨɞɢɧɟ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ

Ɋɨɤ

ɍɰɢʂɭɩɪɚʄɟʃɚɪɟɡɭɥɬɚɬɚɨɛɚɚɤɰɢɨɧɚɩɥɚɧɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɩɪɚɬɢɬɢɟɮɟɤɬɟʃɢɯɨɜɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɤɪɨɡɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟ Ɉɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭ 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
ɦɟɪɢɬɢɢɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɟɩɪɨɦɟɧɟɤɨɞɚɤɬɟɪɚɤɚɨɲɬɨɫɭɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɤɜɚɥɢɬɟɬɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯɦɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɚɜɚ 
ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢɨɫɟʄɚʁɩɨɛɨʂɲɚʃɚɭɫɥɨɜɚɡɚɪɚɞɢɫɥɢɱɧɨɍɩɪɜɨʁɮɚɡɢʄɟɛɢɬɢɭɪɚɻɟɧɚɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɛɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɨɱɟɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɞɨɩɪɢɧɟʄɟ ɛɨʂɟɦ
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯɚɥɢɢɭɫɦɟɪɚɜɚʃɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɟɪɚɭɧɚɪɟɞɧɨɦȺɤɰɢɨɧɨɦɩɥɚɧɭ-ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚɢɡɪɚɞɭ
Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚ
Ɂɚɤʂɭɱɰɢ ɨɫɬɚʃɭɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ƚɪɚɞɫɤɨɦɭɩɪɚɜɨɦɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɤɭɥɬɭɪɟɭȽɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦɋɚɞɚ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɨɦ Äɇɨɜɢɋɚɞ2021“ ɢ
Ɏɨɪɭɦɨɦɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɍɰɢʂɭɪɚɡɜɨʁɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭɫɬɢɰɚʃɟɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɫɬɜɨɪɢɬɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɢɞɪɭɝɟ
ɭɫɥɨɜɟɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɡɚɩɨɤɪɟɬɚʃɟɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɨɲɬɨɫɭɩɪɨɞɚɜɚʃɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ– ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɫɥɢɤɚɩɚɩɪɢɧɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɭɜɟɡɢɫɚɤɭɥɬɭɪɧɢɦɫɚɞɪɠɚʁɟɦɭɫɬɚɧɨɜɟ ɪɨɤɨɜɧɢɰɢɤɚɥɟɧɞɚɪɢ
ɫɜɟɫɤɟ ɪɚɡɝɥɟɞɧɢɰɟ  ɫɭɜɟɧɢɪɚ ɢ ɫɥ Ʉɪɨɡ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɦɨɝɥɟ ɛɢ ɫɟ
ɫɬɜɨɪɢɬɢɩɥɚɬɮɨɪɦɟɡɚɭɫɩɟɲɧɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɟɬɚɤɜɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɢɯɨɞɚɇɚɜɟɞɟɧɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɛɢ
ɫɟ ɩɨɞɫɬɚɤɚɨ ɪɚɡɜɨʁ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɛɢ ɫɟ ɨɬɜɨɪɢɥɟ ɩɪɟɦɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ,
ɉɪɢɜɪɟɞɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɭɨɫɧɨɜɭɡɚɜɨɻɟʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ

1.5.4. Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢɫɬɪɚɬɟɲɤɭ
ɫɚɪɚɞʃɭɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚ

ɜɟʄɟ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɢ ɭ ɧɚʁɲɢɪɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɫɚ ɩɭɛɥɢɤɨɦ
ɤɚɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦ ɭɱɟɫɧɢɤɨɦ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɢ Äɨɫɥɭɲɤɢɜɚɬɢ³ ɦɢɲʂɟʃɟ ɢ
ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬ ɩɭɛɥɢɤɟ ɢ ɫɬɜɚɪɚɬɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɧɚʁɲɢɪɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɢɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɭɫɬɚɧɨɜɚ

8. мај 2019.
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ɉɨʁɚɱɚɬɢɤɚɞɪɨɜɫɤɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟȽɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟɪɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɤɪɨɡ
ɭɜɨɻɟʃɟɫɨɮɬɜɟɪɚ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ
ɢʁɚɜɧɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚɪɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɬɪɟɛɚɩɨɜɟʄɚʃɚɛɪɨʁɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɡɛɨɝɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝ
ɭɜɟʄɚʃɚɨɛɢɦɚɩɨɫɥɚ

ɂɡɪɚɞɚɫɨɮɬɜɟɪɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɪɚɞɧɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɫɚʁɬɚȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ
Ȼɪɨʁɩɨɫɟɬɚɫɚʁɬɭɢɛɪɨʁɦɟʁɥɨɜɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ
Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚɫɚʁɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ
Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

Ȼɪɨʁɢɡɪɚɻɟɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚɫɨɮɬɜɟɪɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ȼɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɟɝɢɫɬɚɪɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ȳɚɧɭɚɪ 2020.

Ɉɞ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɬɢɬɭɥɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟ ɤɭɥɬɭɪɟ  - ɇɨɜɢ ɋɚɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɚɨ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɫɟ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɭɜɟʄɚɜɚɚɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟʁɟ  ɨɞɝɨɞɢɧɟ ɲɬɨʁɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟɦ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɜɚɠɟʄɨɦ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢʁɟɫɜɟɬɟɠɟɞɚɨɫɬɜɚɪɢɡɚɞɚɬɟɰɢʂɟɜɟɢɢɫɩɪɚɬɢɫɜɟɩɪɨɦɟɧɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɞɚ
ʁɟ ɢ ɨɜɚɤɨ ɩɪɟɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɍɩɪɚɜɟ ɋɚɦɨ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɤɨʁɟ
ɪɚɫɩɢɫɭʁɟȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɫɬɢɠɟɧɚɫɬɨɬɢɧɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɝɨɞɢɲʃɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟɝɨɞɢɲʃɟ
ɛɭɞɟɨɞɨɛɪɟɧɨɨɞɞɨɩɪɨʁɟɤɚɬɚɧɚɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɢɡɞɚɜɚɲɬɜɚʁɚɜɧɨɝɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɜɟɪɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɤɨ  ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɩɨɪɟɞ ɫɜɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɩɪɚɬɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɞɨɛɪɟɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɪɚɫɩɢɫɭʁɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ʁɚɜɧɢ ɩɨɡɢɜ ɡɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɬɟɤɭʄɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢ ɢɡɞɚɬɚɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɞ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ Ƚɪɚɞ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɚɞɚ ɜɟʄ  ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɱɢʁɢ ʁɟ
ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɩɥɚɬɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɤɭʄɟ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɠɚɜɚʃɟ
ɡɝɪɚɞɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ ɜɪɲɢɧɚɞɡɨɪɧɚɞʃɢɯɨɜɢɦɪɚɞɨɦɤɚɨɢɧɚɞɡɨɪɧɚɞɪɚɞɨɦɎɨɧɞɚɰɢʁɟÄɇɨɜɢɋɚɞ
³ɈɜɚɭɩɪɚɜɚɨɛɚɜʂɚɢɫɬɪɭɱɧɟɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟɡɚɩɨɬɪɟɛɟɎɨɧɞɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɜɨɤɚɥɧɟɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
ɦɥɚɞɢɯ ÄɆɟɥɚɧɢʁɟ Ȼɭɝɚɪɢɧɨɜɢʄ ɢ ʄɟɪɤɟ Ɇɢɪʁɚɧɟ Ʉɚɥɢɧɨɜɢʄ – Ʉɚɥɢɧ³ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɫɬɪɭɱɧɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɡɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ ɡɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɟ ɪɚɰɢʁɟ Ɉɞɛɨɪ Ɇɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ Ⱥɧɬɢʄɟɜɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɂɡɪɚɞɚɩɢɥɨɬɩɪɨʁɟɤɬɚɨɭɜɨɻɟʃɭɫɨɮɬɜɟɪɚɭȽɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɨɞɜɨʁɟɧɨɨɞɨɫɬɚɥɢɯɭɩɪɚɜɚɉɨɬɪɟɛɚɞɚɫɟ
ɭɜɟɞɟ ɫɨɮɬɜɟɪ ɡɛɨɝ ɨɛɢɦɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɨʂɟɝ ɩɪɚʄɟʃɚ ɫɬɚʃɚ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɚɥɢ ɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚʃɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɪɚɱɭɧɚɢɢɡɜɟɲɬɚʁɚɫɚɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɍɜɨɻɟʃɟʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝɫɨɮɬɜɟɪɚɭȽɪɚɞɫɤɨʁ
ɭɩɪɚɜɢ  ɡɚ  ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɛɢ ɛɪɠɢ ɪɚɞ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ ɪɚɞɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɩɭɬɟɦ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ʉɚɤɨɛɢɫɟɭɧɚɩɪɟɞɢɥɚɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɩɪɢɥɢɤɨɦɩɪɢʁɚɜɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɧɚɤɨɧɤɭɪɫɤɚɨɢɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɨɰɟɧɚɨɞɨɛɪɟɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɧɚɫɬɨʁɢɞɚɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟɫɚʁɬɢɨɦɨɝɭʄɚɜɚɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭɚɩɥɢɤɚɧɚɬɚɫɚ
ɭɩɪɚɜɨɦɤɚɨɢɤɨɦɢɫɢʁɟɫɚɭɩɪɚɜɨɦɚɩɥɢɤɚɧɬɢɦɚɢʁɚɜɧɨɲʄɭɇɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɫɚʁɬȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɭɜɟɫɬɢɩɪɟɜɨɞɧɚɜɢɲɟ
ɫɬɪɚɧɢɯʁɟɡɢɤɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟȳɚɱɚɬɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
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ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɚɪɚɞʃɟɢ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɭɤɪɟɢɪɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟȽɪɚɞɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɤɪɚʁ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɨɤ

Ȼɪɨʁɢɤɜɚɥɢɬɟɬɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ȼɚɡɚɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟȽɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ȼɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ȼɚɡɚɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɉɨʁɚɱɚɬɢɫɚɪɚɞʃɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɫɚɦɟɞɢʁɫɤɢɦ
ɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɎɨɧɞɚɰɢʁɟ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɢʁɭ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢʁɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɟ ɫɰɟɧɟ ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɰɢʂɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɪɨɡ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɜɟʄ ɢ ɤɪɨɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃD ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɪɚɞ
ɤɨɦɢɫɢʁɚɢɪɚɞɧɢɯɬɟɥɚɭɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟ

Ɏɨɪɭɦɡɚɤɭɥɬɭɪɭɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɤɭɥɬɭɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭɫɚɪɚɞʃɭɭɰɢʂɭɩɨɜɟʄɚʃɚɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɟɨɫɟɬʂɢɜɨɫɬɢɢɡɧɚʃɚ

ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɭɞɭɝɨɪɨɱɧɟ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɟɩɪɨʁɟɤɬɟɢɤɪɟɢɪɚʃɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɍ ɉɥɚɧɭ ɪɚɞɚ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɟ  Äɇɨɜɢ ɋɚɞ  ³ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ  ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɥɚɫɬɢ  ɂɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɢ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ 
ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɫɩɪɨɜɟɲʄɟ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɦɭ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɨɫɬɢ ɜɪɫɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɜɚɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ
ɢɧɬɟɪɜʁɭɢ ɇɚɨɫɧɨɜɭɚɧɚɥɢɡɟɪɟɡɭɥɬɚɬɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɭɤʂɭɱɢɬɢɫɜɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟɞɢɦɟɧɡɢʁɟɭɩɪɨɝɪɚɦɟɪɚɞɚɭɫɬɚɧɨɜɚɡɚ
ɢɝɨɞɢɧɭɌɚɤɨɻɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɫɩɪɨɜɟɫɬɢɩɨɫɟɛɧɭɫɬɭɞɢʁɭɦɟɞɢʁɫɤɟɚɧɚɥɢɡɟɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɨɫɬɢɱɢʁɢɛɢɫɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɨɝɥɢɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢɤɪɨɡɫɚɪɚɞʃɭɫɚɦɟɞɢʁɢɦɚ

ɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ2021“

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɚɪɚɞʃɭɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ

ɉɨʁɚɱɚɬɢ ɞɢʁɚɥɨɝɢ
ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɭɪɚɡɦɟɧɭ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɉɨɞɪɠɚɬɢɪɚɡɜɨʁɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɟɨɫɟɬʂɢɜɨɫɬɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɄɭɥɬɭɪɟɭɞɢʁɚɥɨɝɭ

ɞɚɧɢ ɫɜɟ ɨɞɛɨɪɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɤɚɨ ɢ ɦɧɨɝɟ
ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɫɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ  ɧɚɤɨɧ ɲɬɨ ʁɟ ɪɟɲɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɨɜɟ ɭɩɪɚɜɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɫɜɢɯɚɤɬɟɪɚɤɚɤɨɛɢɫɟɩɢɬɚʃɟɤɚɞɪɨɜɫɤɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɪɟɲɢɥɨɧɚ
ɧɚɱɢɧɤɨʁɢɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚɩɨɬɪɟɛɟȽɪɚɞɚɤɨʁɢʄɟɝɨɞɢɧɟɛɢɬɢ ȿɜɪɨɩɫɤɚɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚɤɭɥɬɭɪɟ
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ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɝɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɉɨɜɟʄɚɬɢɜɢɞʂɢɜɨɫɬ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɭʁɚɜɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɭɢɦɟɞɢʁɢɦɚ

ɋɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɢɫɢɧɯɪɨɧɢɡɨɜɚɧɨ
ɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ
Ȼɪɨʁɩɨɩɢɫɚɧɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɚɨ
ɫɚɪɚɞʃɢɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢɢ
ɦɟɞɢʁɫɤɢɯɤɭʄɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ
Ȼɪɨʁʁɚɜɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯɢ
ɜɢɞʂɢɜɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

ɌɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɫɟɭȽɪɚɞɭɪɟɚɥɢɡɭʁɟɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟɋɚɦɨɧɟɤɢɨɞʃɢɯɫɭɞɨɫɬɭɩɧɢ
ɢɜɢɞʂɢɜɢɭɦɟɞɢʁɫɤɨɦɢʁɚɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɢ, ɫɚɦɢɦɬɢɦ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɩɨɫɟʄɟɧɢɍɰɢʂɭɩɨɜɟʄɚʃɚɩɨɫɟʄɟɧɨɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɜɚɠɧɨ ʁɟ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ʃɢɯɨɜɭ ɜɢɞʂɢɜɨɫɬ ɭ ɦɟɞɢʁɫɤɨɦ ɢ ʁɚɜɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɉɨɪɟɞ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɩɨɞɫɬɢɱɭ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɫɟ ɧɚɫɬɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɨɜɚɧɨɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟɨɜɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɤɚɤɨɛɢɫɟɩɨɜɟʄɚɥɚʃɢɯɨɜɚɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɩɨɫɟʄɟɧɨɫɬ ɍ
ɨɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɭɤʂɭɱɢɬɢɢɦɟɞɢʁɟɤɚɨɢɜɥɚɫɧɢɤɟɨɝɥɚɫɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɭɞɪɭɠɟʃɚɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɫɟɤɬɨɪɢɡɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɬɭɪɟɦɟɞɢʁɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɛɨʂɭɫɚɪɚɞʃɭɢɡɦɟɻɭɦɟɞɢʁɚɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɚɤɬɟɪɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚɨɜɨɝɬɢɩɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ȼɪɨʁɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ɇɨɜɨɦɋɚɞɭ  ɫɜɨʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɢɡɪɚɡɟ ɬɟɦɟʂɟ ɧɚɨɫɧɨɜɭ ɞɪɭɝɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ - ʁɟɡɢɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɫɟɤɫɭɚɥɧɨɝ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɪɨɞɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɬɟɥɟɫɧɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɋ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ,
Ɉɯɪɚɛɪɢɜɚʃɟ ɢɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɱɢʁɟ ʁɟ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɦɚʃɟ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɞɨɦɟɧɭ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɟɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɝɪɭɩɚ
ɉɨɜɟʄɚʃɟɦ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɢ ɜɢɞʂɢɜɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɫɬɜɨɪɢʄɟ ɫɟ ɢ ɨɫɟʄɚʁ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɤɨʁɟɫɭɬɪɟɧɭɬɧɨɦɚʃɟɩɪɢɫɭɬɧɟ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ Ƚɪɚɞ ʄɟ ɪɟɮɥɟɤɬɨɜɚɬɢ ɫɜɨʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬ ɡɚ
ɭʁɚɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɦɧɨɲɬɜɨ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ʁɚɜɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚɫɬɨʁɚʄɟ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɤɪɨɡ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɯɪɚɛɪɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɱɢɦɟ ɫɟ ɭʁɟɞɧɨ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɫɚɪɚɞʃɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯɨɞɧɨɫɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɍɱɟɲʄɟɝɪɚɻɚɧɚɢɝɪɚɻɚɧɤɢɭɤɭɥɬɭɪɧɨɦɠɢɜɨɬɭ

ɉɨɜɟʄɚɬɢɜɢɞʂɢɜɨɫɬ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɝɪɭɩɚɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɭʁɚɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɞɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ ɦɟɞɢʁɫɤɢɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɤɪɨɡ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɩɪɨʁɟɤɬɟɢɞɭɝɨɪɨɱɧɟɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢʄɟɨɦɨɝɭʄɢɬɢɚɤɬɢɜɧɭɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚɢɩɪɢɩɚɞɧɢɰɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɝɪɭɩɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɠɢɜɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɛɢʄɟ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ
ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɭɞɚʂɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ  ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ʄɟ ɧɚɫɬɨʁɚɬɢ ɞɚ ɭɜɟɞɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ³ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɨɫɟɬʂɢɜɨɫɬɢ´ɤɚɨʁɟɞɚɧɨɞɡɧɚɱɚʁɧɢɯɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚɩɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɪɟɞɥɨɝɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɩɪɨɝɪɚɦɚɭɫɬɚɧɨɜɚɨɞɫɬɪɚɧɟ
Ƚɪɚɞɚ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɉɨɞɫɬɚʄɢɤɪɟɢɪɚʃɟɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɫɤɨɝɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚȽɪɚɞɚ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɫɚɪɚɞʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɫɚɦɟɞɢʁɫɤɢɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
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ɇɚɫɬɚɜɚɤɩɪɢɦɟɧɟ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟɤɚɨ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚɨɰɟʃɢɜɚʃɟ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
Ȼɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

ɉɪɢɦɟɧɚɡɚɤʂɭɱɚɤɚɢ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢɩɪɨɫɬɨɪɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɪɟɢɫɩɢɬɚɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɡɚɞɨɞɟʂɢɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭ
ɤɭɥɬɭɪɢ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɫɬɭɞɢʁɟɨ
ɚɤɬɭɟɥɧɨɦɫɬɚʃɭɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚɭɩɨɝɥɟɞɭ
ɢɡɞɚɜɚʃɚɝɪɚɞɫɤɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ȼɪɨʁɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

Ȼɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ

Ɋɨɤ

Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɋɬɭɞɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

2020.

Ɋɨɤ
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Ʉɚɤɨʁɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɢɫɥɨɛɨɞɧɨɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢɡɚɯɬɟɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɨʁɨɦ ʄɟ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɪɚɞ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɤɨʁɚ ɞɟɥɭʁɭ ɭ
ɤɭɥɬɭɪɢ ɉɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚ ɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɬɪɟɛɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɢ ɭɱɢɧɢɬɢ ɜɚɠɟʄɢɦ ɢ ɫɬɚɛɢɥɧɢɦ
ɤɚɤɨɛɢɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɥɢɭɫɥɨɜɢɡɚɩɥɚɧɫɤɨɢɫɬɪɚɬɟɲɤɢɭɫɦɟɪɟɧɨɞɟɥɨɜɚʃɟɢɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ
ɍɬɨɦɫɦɢɫɥɭɩɪɟɞɥɚɠɟɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɨɞɟɥɚ³ɦɟɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ´ɡɚɪɚɞɧɢɤɟɤɭɥɬɭɪɟɢɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɢɦɨɜɢɧɭ ɢ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ɏɨɪɭɦ ɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɈɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɪɨɫɬɨɪɟɡɚɭɦɟɬɧɢɱɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭɢɤɭɥɬɭɪɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

Ɉɩɢɫɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɍɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɌɢɦɡɚɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɫɚɪɚɻɢɜɚʄɟɫɚɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɰɢʂɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɪɚɻɟɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɚʃɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɟ ³ɇɨɜɢ ɋɚɞ ³, ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɢ ɧɚɪɟɞɧɟ ɤɨɪɚɤɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɨɫɧɢɜɚɱɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢɤɪɨɡɪɟɞɨɜɧɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɫɜɨʁɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɎɨɧɞɚɰɢʁɚ
Äɇɨɜɢɋɚɞ2021“Ɍɢɦɡɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟȺɭɬɟɧɬɢɱɧɨɢɫɥɨɛɨɞɧɨɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ

ɉɨɜɟʄɚɧɛɪɨʁɩɪɨɫɬɨɪɚɭ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɨɞɜɢʁɚʁɭɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɚɤɨʁɢɫɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ
ɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɇɚɫɬɚɜɢɬɢ ɫɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɨɰɟɧɨɦ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɫɬɚʁɟɤɚɨʁɟɞɚɧɨɞɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚɨɰɟɧɭɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɢ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚ ³ɇɨɜɢɋɚɞ³

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɉɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢɩɪɨɫɬɨɪɟɢɫɚɞɪɠɚʁɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚɢɝɪɚɻɚɧɤɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɉɨɜɟʄɚɧɛɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɤɭɥɬɭɪɢɜɚɧɰɟɧɬɪɚ
Ƚɪɚɞɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɈɯɪɚɛɪɢɬɢɩɨɧɭɞɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɜɚɧɰɟɧɬɪɚȽɪɚɞɚ
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ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɬɟɤɭʄɢɯ
ɬɪɨɲɤɨɜɚɰɢɜɢɥɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɫɭɫɪɟɬɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɪɨɫɬɨɪɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨ
ɧɨɜɨɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɢɛɪɨʁɭɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɨɞɥɭɤɭɨ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɬɟɤɭʄɢɯ
ɬɪɨɲɤɨɜɚɰɢɜɢɥɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ȼɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨʁɟɫɭ
ɞɨɛɢɥɟɩɨɞɪɲɤɭ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨʁɟɫɭ
ɞɨɛɢɥɟɩɨɞɪɲɤɭ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

2020. ɝɨɞɢɧɚ

Ɋɨɤ

Ɉɞɥɭɤɨɦɨɧɚɱɢɧɭɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɢɦɟɪɢɥɢɦɚɡɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɟɥɚɬɟɤɭʄɢɯɪɚɫɯɨɞɚɢɢɡɞɚɬɚɤɚɭɞɪɭɠɟʃɚɭɤɭɥɬɭɪɢ
ɤɨʁɢɫɜɨʁɢɦɪɚɞɨɦɞɨɩɪɢɧɨɫɟɪɚɡɜɨʁɭɤɭɥɬɭɪɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɧɚɩɪɚɜʂɟɧʁɟɩɪɜɢɤɨɪɚɤɭʁɚɱɚʃɭɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɰɢɜɢɥɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɭɥɬɭɪɢ. ɍɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɛɢɬɪɟɛɚɥɨɢɡɧɚʄɢɧɚɱɢɧɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɩɨɞɪɲɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɤɚɤɨ
ɛɢɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɫɬɪɚɬɟɲɤɟɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟȽɪɚɞɚɤɨʁɨʁʁɟʁɟɞɧɚɨɞɩɪɢɦɚɪɧɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢɪɚɞɚɭɞɪɭɠɟʃɚɭɤɭɥɬɭɪɢɍɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦɢɫɤɭɫɬɜɢɦɚɢɪɟɚɥɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɪɚɞɢʄɟɫɟɧɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɨɞɥɭɤɟɨɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɬɟɤɭʄɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɢ
ɰɢɜɢɥɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭɤɭɥɬɭɪɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ʉɚɤɨ ɫɟ ɭɨɱɚɜɚ ɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɨ ɢɡɪɚɞɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɫɭɫɪɟɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɢ ɧɟɦɚ ɫɜɨʁ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟɝɨ ɝɚ ɢɡɧɚʁɦʂɭʁɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɋɚɝɥɟɞɚɜɚʁɭ ɫɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɢ ɩɪɚɜɧɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɢɦɚɩɢɪɚʁɭɫɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɨʁɟɛɢɤɨɪɢɫɬɢɥɟɞɟʂɟɧɢɪɚɞɧɢɩɪɨɫɬɨɪ ɟɧɝcoworking space)
ɤɨʁɢɦɚɬɪɟɛɚɩɪɨɫɬɨɪɢɩɨɱɟɬɧɢ
ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɉɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ³ȿɻɲɟɝɚ´ ɢ ³ɋɜɢɥɚɪɟ´, ɩɨɞɫɬɚʄɢ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɡɚ ɨɜɟ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɪɚɞ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ³
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɢɦɨɜɢɧɭɢ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɈɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɨɞɪɲɤɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚ

ɉɨɤɪɟɬɚʃɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ
ɡɚɨɫɧɢɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ

ɤɨʁɢ ɛɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ Ɂɚɩɪɚɜɨ ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɭɪɛɚɧɟ ɦɪɟɠɟ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɧɟɤɨɪɢɲʄɟɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɤɚɨ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞʂɢɜɢ ɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɩɪɨɫɬɨɪɢɤɪɟɚɬɢɜɧɟɢɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɍɱɜɪɫɬɨʁɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɫɚɪɚɞʃɢɫɚȽɪɚɞɫɤɨɦɭɩɪɚɜɨɦ
ɡɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɢ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ - ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɢʁɚɥɨɝ ɨ ɩɪɨɦɟɧɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɡɚɤɭɩ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ʁɚɫɧɨɝ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɝɪɟɝɢɫɬɪɚɩɪɨɫɬɨɪɚɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭȽɪɚɞɚɇɚɨɜɚɤɚɜɧɚɱɢɧɩɪɭɠɚʃɟɦɩɨɞɪɲɤɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɢɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɩɨɜɟʄɚɜɚɫɟɭɤɭɩɧɢɞɪɭɲɬɜɟɧɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɩɪɨɫɬɨɪɧɨɞɢɫɩɟɪɡɢɜɚɧ ɪɚɡɜɨʁɤɪɟɚɬɢɜɧɟɢɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ ɲɬɨ ɭ ɤɪɚʁʃɟɦ ɢɫɯɨɞɭ ɢɦɚ ɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ ɭɫɩɟɲɚɧ ɪɚɡɜɨʁ Ƚɪɚɞɚ Ɍɚɤɨɻɟ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ
ɢɡɧɚʄɢɪɟɲɟʃɟɡɚɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɩɪɚɡɧɢɯɢɧɟɤɨɪɢɲʄɟɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɤɨʁɢɫɭɫɟɫɬɜɨɪɢɥɢɩɪɨɦɟɧɚɦɚɧɚɬɪɠɢɲɬɭ
ɉɪɟɞɥɚɠɟɫɟɫɥɟɞɟʄɟ
 ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɚɤɰɢɨɧɢ
ɩɥɚɧɨɜɢɝɪɚɞɫɤɟɨɞɥɭɤɟɩɥɚɧɫɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ;
 ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɝ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɫɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɚɠɭɪɢɪɚ Ɋɟɝɢɫɬɚɪ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɞɨɫɬɭɩɚɧɩɪɟɤɨɜɟɛɫɬɪɚɧɢɰɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɢɦɨɜɢɧɭɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
 ȻɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢɫɜɢɯɚɤɬɟɪɚɤɭɥɬɭɪɧɟɢɤɪɟɚɬɢɜɧɟɫɰɟɧɟɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɩɪɨɰɟɫɚɥɢɰɢɬɚɰɢʁɟɡɚɡɚɤɭɩɩɪɨɫɬɨɪɚ
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ɂɧɮɨɞɚɧɢɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭɡɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɟɢ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟɨɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

Ȼɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨʁɟɫɭ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ
Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

ɍɤʂɭɱɟɧɜɟʄɢɛɪɨʁɚɤɬɟɪɚ
ɭɩɢɬɚʃɚɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟɭɝɪɚɞɭ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɫɚɪɚɞʃɚ
ɫɟɤɬɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɬɭɪɢɡɦɚɢɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚɩɨɩɢɬɚʃɭ
ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɟɬɜɪɻɚɜɟ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ2021“,
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ɉɞɪɠɚɧɢɫɚɫɬɚɧɰɢ
ɉɨɤɪɟɧɭɬɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ
Ⱦɨɧɟɬɟɨɞɥɭɤɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢɫɚɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
Ɉɞɥɭɤɟ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ

Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɧɚɬɟɦɭɢɡɚɡɨɜɚ
ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ
ɱɟɬɜɪɬɢ

Ȼɪɨʁɚɤɬɟɪɚɭɤʂɭɱɟɧɢɯɭ
ɪɚɫɩɪɚɜɭ
ɉɪɨɦɟʃɟɧɟɩɪɚɤɫɟɩɥɚɧɢɪɚʃɚ
ɢɡɚɲɬɢɬɟ

Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢɫɚ ɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɍɨɤɜɢɪɭɩɪɨʁɟɤɬɚɇɋɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚʁɟɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚɛɪɨʁɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɭȽɪɚɞɭɍɨɛɢɱɚʁɟɧɢɧɚɱɢɧɨɛɧɨɜɟɢɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɫɬɚɜʂɚ ɦɚɥɨ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɢɯ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɰɢɜɢɥɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɟ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɚ. ɐɢʂ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ʁɟ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɚ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɨɝ ɪɚɞɚ ɭ
ɜɟɡɢɫɚ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɚɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟʄɟɛɢɬɢɨɞɪɠɚɧɟɩɨɭɡɨɪɭɧɚɨɧɟɢɡɢɝɨɞɢɧɟ

ɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ2021“,
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ,
Ɂɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɚɪɚɞʃɟ
ɢɡɦɟɻɭɊɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚɨɱɭɜɚʃɟ Ʉɚɤɨ ɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɜɚ ɞɜɚ ɬɟɥɚ ɩɨɞɭɞɚɪɚʁɭ ɚ ɞɨ ɫɚɞɚ ɫɟ ɧɢɫɭ ɫɚɫɬɚɥɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɪɚɞɨɦ
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɟɬɜɪɻɚɜɟɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ Ƚɪɚɞ ɭ ɬɨɤɭ  ɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɭʁɟ ʃɢɯɨɜɟ ɞɚʂɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɫɚɪɚɞʃɟ
ɌɢɦɚɡɚɢɡɪɚɞɭɆɟɧɚʇɦɟɧɬ
ɛɢʄɟɨɦɨɝɭʄɟɧɚɛɨʂɚɡɚɲɬɢɬɚɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟɨɜɢɦɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɦɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɛɪɨɦɨɞɜɟɥɢɤɨɝɡɧɚɱɚʁɚ
ɩɥɚɧɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ɋɨɤ

ɋɜɚɤɚɢɡɦɟɧɚɩɪɢʁɚɜɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɡɚɩɪɨʁɟɤɬɟɢɧɨɜɧɚɱɢɧɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚʄɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɬɢɨɛɭɤɭɤɨʁɚʄɟɩɨɦɨʄɢɫɜɢɦɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢʁɚɜʂɭʁɭ ɞɚ ɭɫɤɥɚɞɟ ɮɨɪɦɭ ɫɜɨʁɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ Ʉɚɤɨ ɫɟ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢʁɚɜɟ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚ ɨɧɨʁ ɤɨʁɭ
ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ Ƚɪɚɞɚ ʄɟ ɬɨɤɨɦ ɨɛɭɤɟ ɛɢɬɢ ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɢ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɢ ɧɚɱɢɧɨɦ
ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚɟɥɟɦɟɧɚɬɚɟɜɪɨɩɫɤɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɲɬɨɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟʃɢɯɨɜɭɫɬɪɭɱɧɨɫɬɡɚɩɪɢʁɚɜɭɢɧɚɨɜɟɮɨɧɞɨɜɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɢ
ɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ2021“

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɭɢɦɟɻɭɫɟɤɬɨɪɫɤɭɫɚɪɚɞʃɭɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɞɟɥɨɜɚʃɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɚɤɬɟɪɚɧɚɩɨʂɭɭɩɪɚɜʂɚʃɚɤɭɥɬɭɪɧɨɦɛɚɲɬɢɧɨɦ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɀɢɜɚɤɭɥɬɭɪɧɚɛɚɲɬɢɧɚ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɬɪɭɱɧɨɫɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɢɰɢɜɢɥɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɫɟɢɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

8. мај 2019.
Број 20 – страна 671.

ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɜɟɡɚɧɢɦɡɚ
ɧɚɫɥɟɻɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ȼɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

ɍɜɨɻɟʃɟɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɤɚɨɫɬɚɧɞɚɪɞɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɡɚɲɬɢɬɟɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɝɪɚɻɚɧɚɨɛɪɚɡɨɜɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɡɚɲɬɢɬɟɨɛɪɚɡɨɜɧɟ
Ȼɪɨʁɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯɫɚɪɚɞʃɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ
Ȼɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɢɭɞɪɭɠɟʃɚɢ Ȼɪɨʁɞɢɝɢɬɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɢɝɢɬɚɥɧɟɛɚɡɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚȽɪɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɤɪɟɢɪɚʃɚ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɟ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɭɱɟɲʄɟ ɤɪɨɡ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢɭɤʂɭɱɭʁɭɝɪɚɻɚɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɜɢɞɨɜɢɦɚ Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɠɟʂɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɤɚɨ ɢ
ɭɪɟɞɨɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭɫɬɚɧɨɜɚ ʃɢɯɨɜɟɩɪɟɞɥɨɝɟɦɨɞɟɥɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɭɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɪɚɞɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ

ɇɚɫɥɟɻɟ ɤɚɨ ɫɤɭɩ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ ɢ ɝɪɚɻɚɧɤɭ ɜɚɠɧɨ ʁɟ ɨɠɢɜɟɬɢ ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɢɬɢ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɟɞɭɤɚɰɢʁɟɤɨʁɚɫɟ
ʃɢɯɨɜɨɦɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦɠɢɜɨɬɭɋɬɢɦɭɜɟɡɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɚɤɬɢɜɧɨɪɚɞɢɬɢɧɚɟɞɭɤɚɰɢʁɢɭɜɟɡɢɫɚɧɚɫɥɟɻɟɦʃɟɝɨɜɢɦ
ɡɚɫɧɢɜɚɧɚɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨɦɢ
ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɧɚɪɚɬɢɜɢɦɚ ɚɥɢ ɢ ɥɢɱɧɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɢɪɟɤɬɧɢʁɭ ɢ
ɩɪɨɦɢɲʂɚʁɭʄɟɦɨɞɧɨɫɭɩɪɟɦɚ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɭɫɚɪɚɞʃɭɢɡɦɟɻɭɭɫɬɚɧɨɜɚɡɚɲɬɢɬɟɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɪɚɞɢɭɱɟʃɚɨɧɚɫɥɟɻɭɚɥɢ
ɧɚɫɥɟɻɭ
ɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɧɚɫɥɟɻɚɭɨɤɜɢɪɭɲɤɨɥɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɧɢɜɨɚɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟɞɨɮɚɤɭɥɬɟɬɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟɉɨɞɫɬɚʄɢɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭɤɭɥɬɭɪɧɟɛɚɲɬɢɧɟɢɫɬɜɚɪɚʃɟɡɚʁɟɞɧɢɰɚɨɤɭɩʂɟɧɢɯɨɤɨɧɚɫɥɟɻɚȽɪɚɞɚɭɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ

Ɉɫɬɜɚɪɟɧɚɫɚɪɚɞʃɚ
ɢɡɦɟɻɭɭɫɬɚɧɨɜɚɡɚɲɬɢɬɟ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ƚɪɚɞɧɚɫɬɨʁɢɞɚɩɨɞɪɠɢɢɨɫɧɚɠɢɩɪɨɝɪɚɦɟɢɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟɦɡɚɲɬɢɬɨɦɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɨɦɩɪɨɦɨɰɢʁɨɦɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɨɦɧɚɫɥɟɻɚɉɨɞɪɲɤɭɪɟɚɥɢɡɭʁɟɤɪɨɡɤɨɧɤɭɪɫɟ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟɢɫɚɫɬɚɧɤɟɤɚɨɢɤɪɨɡɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟʃɢɯɨɜɟɚɤɬɢɜɧɢʁɟɫɚɪɚɞʃɟɫɚɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɧɚɫɥɟɻɟɦ– ɨɞ
Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɪɟɤɨ ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɚɪɯɢɜɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɞɨ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ ɦɭɡɟʁɚ ɢɝɚɥɟɪɢʁɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ,
ɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɢɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɧɚɫɥɟɻɟɦ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟȿɞɭɤɨɜɚɬɢɨɫɧɚɠɢɬɢɢɭɤʂɭɱɢɬɢɝɪɚɻɚɧɟɭɩɪɨɰɟɫɟɫɬɜɚɪɚʃɚɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɨɱɭɜɚʃɚɤɭɥɬɭɪɧɟɛɚɲɬɢɧɟ

ȼɟʄɢɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢɫɟɛɚɜɟ
ɧɚɫɥɟɻɟɦ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɪɟɲɟʃɟȳɚɱɚɬɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚɤɚɤɨɛɢɫɟɭɤʂɭɱɢɥɟɭɩɪɨɰɟɫɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝɤɨɪɢɲʄɟʃɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ2021“,
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ȼɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚȿɍ ɭɤɨʁɢɦɚ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɡɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
ȼɢɫɢɧɚɭɱɟɲʄɚɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ȼɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɯ
ɨɞɫɬɪɚɧɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɢɡɜɟɲɬɚʁȾɟɫɤɚ
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚȿɜɪɨɩɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

0ɚɪɬ

Ɋɨɤ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɉɨɜɟʄɚɧɨɭɱɟɲʄɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ƚɪɚɞɚɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚɡɚɩɪɨʁɟɤɬɟɭ
ɤɭɥɬɭɪɢ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2020. ɝɨɞɢɧɟ

ɇɚɤɨɧɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɝɤɨɧɰɟɩɬɚȿɜɪɨɩɫɤɟɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟɤɭɥɬɭɪɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢɫɚɫɬɚɧɤɟɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɭ ɰɢʂɭ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɡɪɚɞɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝɤɚɥɟɧɞɚɪɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɁɜɚɧɢɱɚɧɩɪɨɝɪɚɦɡɚɝɨɞɢɧɭɞɨɫɬɚɜʂɚɫɟȿɜɪɨɩɫɤɨɦɩɚɧɟɥɭɭɫɟɩɬɟɦɛɪɭ
ɝɨɞɢɧɟ

Ʉɚɥɟɧɞɚɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɋɨɤ

ɂɡɪɚɞɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝɤɚɥɟɧɞɚɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɤɭɥɬɭɪɢɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢ
³Ɂɨɧɢ´ɡɚɝɨɞɢɧɭ

Ȼɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ȼɪɨʁɧɨɫɬɢɤɜɚɥɢɬɟɬɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɢɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɜɚɠɧɭɩɥɚɬɮɨɪɦɭɡɚɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɩɨɧɭɞɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɪɚɡɦɟɧɨɦ
ɩɪɢɦɟɪɚɞɨɛɪɢɯɩɪɚɤɫɢ ɢɦɨɞɟɥɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɞɨɝɚɻɚʁɚɦɨɝɭɫɟɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɥɚɧɢɪɚɧɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭɭɨɛɥɚɫɬɢɦɚɤɨʁɟɧɟɞɨɫɬɚʁɭɢɥɢɤɨʁɟɧɢɫɭɩɨɤɪɢɜɟɧɟɭɚɩɥɢɤɚɰɢɨɧɨʁɤʃɢɡɢɍɩɪɨɰɟɫɭɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɟɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɩɨɥɢɬɢɤɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɎɨɧɞɚɰɢʁɨɦ
Äɇɨɜɢɋɚɞ2021“, ɪɚɡɜɢʁɚɤɭɥɬɭɪɧɨɭɦɟɬɧɢɱɤɟɩɪɨʁɟɤɬɧɟɰɟɥɢɧɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ 

ɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ2021“,
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɝ
ɤɨɧɰɟɩɬɚɢɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɟɫɩɪɨɜɨɞɟ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɉɨɞɪɠɚɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɨʁɟɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɤɨɧɤɭɪɢɲɭɡɚɫɪɟɞɫɬɜɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɮɨɧɞɨɜɚ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɧɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ
ɤɨɧɰɟɩɬɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɰɟɥɢɧɟ
ȿɜɪɨɩɫɤɟɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟɤɭɥɬɭɪɟɇɨɜɢɋɚɞ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɇɨɜɢɋɚɞ- ȿɜɪɨɩɫɤɚɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚɤɭɥɬɭɪɟ ɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɍɮɭɧɤɰɢʁɢɡɚɲɬɢɬɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɧɚɫɥɟɻɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢʃɟɝɨɜɨʁɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɢɍɫɬɚɧɨɜɟɤɨʁɟ
ɫɟ ɛɚɜɟ ɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɦɭɡɟʁɢ ɝɚɥɟɪɢʁɟ ɚɪɯɢɜɢ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ - ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ
ɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɛɢʄɟ ɨɦɨɝɭʄɟɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁ
ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɨɩɪɟɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢ ɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɋɦɟɲɬɚʃɟɦ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɨɬɜɚɪɚ ɫɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɡɚ
ʃɟɝɨɜɨɚɤɬɢɜɧɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɢɡɚɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɭɢɤɪɟɢɪɚʃɟɫɚɞɪɠɚʁɚɜɟɡɚɧɢɯɡɚɧɚɫɥɟɻɟɨɞɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɝɪɭɩɚɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɢɩɪɢɫɭɫɬɜɨɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁɫɰɟɧɢ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɡɛɢɪɤɢɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɤɚɨɢ
ɫɚɞɪɠɚʁɚɜɟɡɚɧɢɯɡɚɧɚɫɥɟɻɟ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɢɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
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Ɋɚɡɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ
ɧɚɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɦɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɢɡɪɚɡɢɦɚɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭɢɤɭɥɬɭɪɧɨɦ
ɧɚɫɥɟɻɭ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɫɭɫɪɟɬɚɢɡɦɟɻɭɌɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɭ
ɰɢʂɭɪɚɡɜɨʁɚɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɩɨɧɭɞɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

Ȼɪɨʁʁɚɜɧɢɯɩɨɡɢɜɚɢɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
ɚɤɬɟɪɚ
Ȼɪɨʁɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢɫɚɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɟɨɞɥɭɤɟɩɥɚɧɨɜɢɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɚɤɬɟɪɚ

ɂɡɜɨɞɢɩɪɨɜɟɪɟ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ

Ɋɨɤ

Ʉɚɤɨ ʁɟ ɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɧɚɝɥɚɲɟɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɰɟɥɨɜɢɬɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧɚ ɫɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɭɫɪɟɬɟ Ƚɪɚɞɫɤɢɯ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɤɚɤɨɛɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɢɫɢɧɯɪɨɧɢɡɨɜɚɧɨɩɥɚɧɢɪɚɥɢɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɭɩɨɧɭɞɭȽɪɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ,
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ
2021“

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

Ɉɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɥɟɤɪɨɡɪɟɞɨɜɧɭɞɟɥɚɬɧɨɫɬɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢɤɪɨɡɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɬɟɤɭʄɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɍ Ɉɞɥɭɰɢ ɨ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɬɟɤɭʄɢɯ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɚɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɭ ɤɭɥɬɭɪɢ ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɤɨʁD ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɦ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɟɱɥɚɧɚɪɢɧɚɭɨɤɜɢɪɭɬɟɤɭʄɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚ

Ȼɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɭɱɥɚʃɢɜɚʃɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɭɟɜɪɨɩɫɤɟɫɬɪɭɤɨɜɧɟ
ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ2021“,
ɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɇɚɜɟɞɟɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɢʄɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟɤɪɨɡɤɨɧɤɭɪɫɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢɭɝɨɞɢɧɢɭɨɤɜɢɪɭɉɥɚɧɚɪɚɞɚɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢ
ɋɚɞ2021“ ɢɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɩɭɬɟɦɪɟɞɨɜɧɢɯɤɨɧɤɭɪɫɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɄɪɨɡɝɨɞɢɲʃɟɩɪɨɝɪɚɦɟɪɚɞɚɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɧɚɫɬɚɜɢɬɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɭɱɟɲʄɚɤɭɥɬɭɪɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɢɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚɫɬɪɭɱɧɢɦɟɤɫɤɭɪɡɢʁɚɦɚ
ɢɫɥɢɱɧɨ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɦ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ʄɟ ɧɚɫɬɨʁɚɬɢ ɞɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢʁɟ ɢ ɫɧɚɠɧɢʁɟ ɩɨɞɪɠɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɟɥɨɤɚɥɧɢɯɚɤɬɟɪɚɤɭɥɬɭɪɟɤɨʁɢɤɨɧɤɭɪɢɲɭɢɥɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɮɨɧɞɨɜɚɍɝɨɞɢɧɢɨɜɚɤɜɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɩɨɞɪɠɚʄɟɫɟɤɪɨɡɫɜɟɩɨɫɬɨʁɟʄɟɬɟɦɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɧɚɤɨɧɤɭɪɫɭɡɚɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨɚɞɭɝɨɪɨɱɧɢɰɢʂʁɟ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɟɛɧɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɟ ɝɪɚɧɟ ɡɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɇɚɩɨɪɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ  ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ
ɩɨɞɪɠɚʄɟɢɎɨɧɞɚɰɢʁɚÄɇɨɜɢɋɚɞ021“ ɤɪɨɡɫɜɨʁɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɇɚɫɬɚɜɚɤɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɩɭɬɨɜɚʃɚɤɭɥɬɭɪɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɧɚ
ɫɤɭɩɨɜɟɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ

ɉɨɞɪɠɚɬɢɪɚɡɜɨʁɤɭɥɬɭɪɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚ

ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɭɬɨɜɚʃɚɢɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɢɡɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɞɪɠɚɬɢɦɨɛɢɥɧɨɫɬɤɭɥɬɭɪɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚ

Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ Ʉɨɧɤɭɪɫɡɚ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɟɥɚɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚ
ɢɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
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ɋɬɜɚɪɚʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɚɪɚɞʃɟ

ɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɈɤɪɭɝɥɨɝɫɬɨɥɚɭ
ɜɟɡɢɫɚɦɨɞɟɥɢɦɚɫɚɪɚɞʃɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-6/2019-124-II
24. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɂɡɜɨɪɢɩɪɨɜɟɪɟ
ɉɨɤɪɟɧɭɬɟɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ
ɫɚɪɚɞʃɟɤɚɨɟɮɟɤɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝɨɤɪɭɝɥɨɝɫɬɨɥɚ
Ȼɪɨʁɢɤɜɚɥɢɬɟɬɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɫɚɪɚɞʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɢɚɤɬɟɪɚɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɭɫɩɟɯɚ
ɄɜɚɥɢɬɟɬɈɤɪɭɝɥɨɝɫɬɨɥɚɢ
ɟɮɟɤɬɢɧɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɪɟɫɭɪɫɚɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
ɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟ
Ȼɪɨʁɩɨɤɪɟɧɭɬɢɯɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢ
ɚɤɬɟɪɚɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ

ɉɪɜɢɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɝɨɞɢɧɚ
Ⱦɪɭɝɢɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Ɋɨɤ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɚɤɬɟɪɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɤɪɨɡ ɤɨɧɤɭɪɫɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɝɨɞɢɲʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɟɪɚɞɚɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɫɚɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚɭɜɨɻɟʃɭɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɞɢɡɚʁɧɚɢɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ Ɉɤɪɭɝɥɨɝ ɫɬɨɥɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɦɨɞɟɥɢɦɚ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɟɤɬɨɪɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɚɤɬɟɪɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɤɪɨɡ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɤɫɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɡɟɦʂɢ ɢ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɢɡ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɚɨ
ɦɨɞɟɥɚɦɨɝɭʄɢɯɫɚɪɚɞʃɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɎɨɧɞɚɰɢʁɚ
„ɇɨɜɢɋɚɞ“ɚɤɬɟɪɢ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ

Акциони план објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɫɚɪɚɞʃɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢɚɤɬɟɪɚ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɚɪɚɞʃɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢɚɤɬɟɪɚ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɞɪɠɚɬɢɫɚɪɚɞʃɭɫɚɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɦɚ

8. мај 2019.
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На основу поглавља XI. тачка 1. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19), поводом Јавног позива за стручно оспособљавање приправника на територији
Града Новог Сада у 2019. години, на предлог Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ
1. Одобравају се средства за стручно оспособљавање 81 приправника са високом стручном спремом, за период до
12 месеци, следећим послодавцима са територије Града Новог Сада (у даљем тексту: Корисник средстава):

Ред.
Број пријаве
број

Назив послодавца

Седиште послодавца

Број
одобрених
лица

1

VII-105-1/19-7

Институт за ратарство и повртарство

Максима Горког 30,
Нови Сад

1

2

VII-105-1/19-15

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад

1

3

VII-105-1/19-18

ELECTROCONSULT DOO Novi Sad

Олге Петров 25,
Нови Сад

1

4

VII-105-1/19-21

ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ
НОВИ САД

Трг галерија 1,
Нови Сад

1

5

VII-105-1/19-34

Јавна медијска установа "Радио-телевизија
Војводине" Нови Сад

Игњата Павласа 3,
Нови Сад

1

6

VII-105-1/19-52

Универзитет привредна академија у Новом Саду
Факултет за економију и инжењерски менаџмент у
Новом Саду

Цвећарска 2,
Нови Сад

1

7

VII-105-1/19-56

Основна школа "Мирослав Мика Антић" Нови Сад

Доситејева 15,
Нови Сад

1

8

VII-105-1/19-57

Предшколска установа "Чаробњак" Нови Сад

Патријарха Чарнојевића 3,
Нови Сад

1

9

VII-105-1/19-64

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TRŽNICA NOVI
SAD

Жике Поповића 4,
Нови Сад

1

10

VII-105-1/19-68

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO
ZELENILO NOVI SAD

Сутјеска 2,
Нови Сад

1

11

VII-105-1/19-2

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
AS METAL-MARKETING, NOVI SAD

Ђурђа Бранковића 24,
Нови Сад

1

12

VII-105-1/19-3

Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и
општина

Булевар Михајла Пупина 24,
Нови Сад

2

13

VII-105-1/19-4

Адвокат Мирко Керац

Грчкошколска 6,
Нови Сад

1

14

VII-105-1/19-5

EKO HEMIK d.o.o. Novi Sad

Липарје 108,
Лединци

2

15

VII-105-1/19-6

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
EMERALD HILL NOVI SAD

Булевар Војводе Степе 52,
Нови Сад

3

16

VII-105-1/19-8

Адвокат Рајко Маринковић

Народног фронта 24/2,
Нови Сад

1

17

VII-105-1/19-10

PANEMUS DOO ZA KNJIGOVODSTVO, TRGOVINU I
USLUGE NOVI SAD

Гундулићева 15/2/6,
Нови Сад

1
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18

VII-105-1/19-13

BEMARK DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE , NOVI SAD

Станоја Главаша 23,
Нови Сад

1

19

VII-105-1/19-14

ZORA KOVAČEVIĆ PREDUZETNIK,
KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA ANALITIKA, NOVI
SAD

Ивана Сенковића 11,
Нови Сад

1

20

VII-105-1/19-16

DOO INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU
RADA, NOVI SAD

Булевар ослобођења 30,
Нови Сад

1

21

VII-105-1/19-19

Универзитет у Новом Саду,
Академија уметности Нови Сад

Ђуре Јакшића 7,
Нови Сад

1

22

VII-105-1/19-20

Планинарско-смучарско друштво "Железничар"
Нови Сад

Трг Галерија 4,
Нови Сад

1

23

VII-105-1/19-22

Адвокат Немања Жунић

Позоришни трг 7/6а,
Нови Сад

1

24

VII-105-1/19-23

DOO ARTEC GROUP ZA INŽENJERING I
GRADJEVINARSTVO NOVI SAD

Словачка 7,
Нови Сад

1

25

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA PROF. DR. S.
VII-105-1/19-27 KARAHODA EDMOND KARAHODA PREDUZETNIK,
NOVI SAD

Петра Драпшина 50,
Нови Сад

1

26

VII-105-1/19-28

INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU ZA ZAŠTITU OD
POŽARA,ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE,PROJEKTOVANJE I INŽENJERING AD
NOVI SAD

Марка Миљанова 9 и 9А,
Нови Сад

3

27

VII-105-1/19-29

Адвокат Тијана Жунић Марић

Позоришни трг 7/6а,
Нови Сад

1

28

VII-105-1/19-31

DR DUŠICA JARIĆ PREDUZETNIK
SPECIJALISTIČKA PNEUMOFTIZIOLOŠKA
ORDINACIJA DR JARIĆ NOVI SAD

Булевар Ослобођења 68 ц,
Нови Сад

1

29

VII-105-1/19-33

Предшколска установа - дечји вртић "МАШТОЛЕНД"
Нови Сад

Радничка 18,
Нови Сад

1

30

VII-105-1/19-35

PRINCIPAL PRO D.O.O. ZA OBRAZOVNI
KONSALTING NOVI SAD

Земљане Ћуприје 12/I,
Нови Сад

1

31

VII-105-1/19-37

Средња школа "Свети Никола" Нови Сад

Дечанска 9,
Нови Сад

1

32

VII-105-1/19-39

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
RADIO SAJAM NOVI SAD

Народног Фронта 73,
Нови Сад

1

33

VII-105-1/19-41

Савез самосталних синдиката Војводине

Булевар Михајла Пупина 24,
Нови Сад

1

34

VII-105-1/19-42

SKL COMPANY doo Novi Sad

Светозара Милетића 4,
Нови Сад

1

35

VII-105-1/19-45 KOZOMORA DOO CRVENKA OGRANAK NOVI SAD

Косовска 1,
Нови Сад

2

36

VII-105-1/19-46

Предшколска установа "Туфница" Нови Сад

Бранка Ћопића 46,
Нови Сад

1

37

VII-105-1/19-49

AKTIVA BIRO ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE
NATALIJA MIJANOVIĆ PREDUZETNIK, NOVI SAD

Народних хероја 5,
Нови Сад

1

38

VII-105-1/19-53

Универзитет привредна академија у Новом Саду
Правни факултет за привреду и правосуђе
у Новом Саду

Гери Кароља 1,
Нови Сад

1

39

VII-105-1/19-58

DRAGANA VUČIČEVIĆ PR AGENCIJA ZA
KNJIGOVODSTVO VD CONTO NOVI SAD

Змај Јовина 28/2/236,
Нови Сад

1
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40

VII-105-1/19-61

Адвокат мс Видослав Рудић

Мирослава Антића 16/3,
Нови Сад

1

41

VII-105-1/19-67

EIPIX ENTERTAINMENT DOO NOVI SAD

Партизанска 18,
Нови Сад

2

42

VII-105-1/19-69

Предшколска установа "МАДАГАСКАР" Нови Сад

Футошка 119,
Нови Сад

1

43

VII-105-1/19-70

Универзитет у Новом Саду

Др Зорана Ђинђића 1,
Нови Сад

1

44

VII-105-1/19-11

Приватна гимназија "Е-гимназија" Нови Сад

Радничка 20,
Нови Сад

3

45

VII-105-1/19-9

MARINELA VIDAKOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA
ORDINACIJA ZA ORALNU HIRURGIJU MOJA
ZUBARKA NS NOVI SAD

Јанка Веселиновића 38,
Нови Сад

1

46

VII-105-1/19-12

KNJIGOVODSTVENI BIRO TETRA MLADENOVIĆ
SRĐAN PREDUZETNIK KAĆ

Ђорђа Исакова 11,
Каћ

1

47

VII-105-1/19-24

"Фондација Нови Сад 2021 - Европска престоница
културе"

Трг Слободе 3,
Нови Сад

3

48

VII-105-1/19-26

Удружење за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Града Новог Сада

Сељачких Буна 83,
Нови Сад

1

49

VII-105-1/19-32

VIA INŽENJERING DOO ZA PROJEKTOVANJE
KONSALTING I INŽENJERING NOVI SAD

Цара Уроша 3,
Нови Сад

2

50

VII-105-1/19-36

Средња медицинска школа "Хипократ" Нови Сад

Дечанска 9,
Нови Сад

1

51

VII-105-1/19-38

NS-AS DOO PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE
NOVI SAD

Народног фронта 73,
Нови Сад

1

52

VII-105-1/19-40

NS GO PROFFIS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD

Таковска 5,
Нови Сад

1

53

VII-105-1/19-43

MILKA PETROVIĆ PR KNJIGOVODSTVENA
AGENCIJA FINANSIJE-MB NOVI SAD

Драгише Брашована 4/I/154,
Нови Сад

1

54

VII-105-1/19-47

DOO AXI ARIA ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I
USLUGE NOVI SAD

Булевар Краља Петра Првог
55,
Нови Сад

1

55

VII-105-1/19-50

ŠKOLSKA KNJIGA DOO ZA IZDAVAČKOŠTAMPARSKU DELATNOST, NOVI SAD

Темерински пут 2,
Нови Сад

1

56

VII-105-1/19-51

Средња школа "MC Vision Academy" образовни
систем Нови Сад

Цвећарска 4,
Нови Сад

1

57

VII-105-1/19-54

Туристичка организација Војводине

Булевар Михајла Пупина 6,
Нови Сад

2

58

VII-105-1/19-55

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRIREĐIVANJE
SAJMOVA I IZLOŽBI NOVOSADSKI SAJAM NOVI
SAD

Хајдук Вељкова 11,
Нови Сад

1

59

VII-105-1/19-59

Адвокат Мироје Јовановић

Васе Стајића 15,
Нови Сад

1

60

VII-105-1/19-60

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA
POLJOPRIVREDNA STANICA DRUŠTVO S
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NOVI SAD

Темеринска 131,
Нови Сад

1

61

VII-105-1/19-62

CP DISTRIBUTION DOO ZA TRGOVINU, PROMET I
USLUGE, NOVI SAD

Футошка 69,
Нови Сад

2
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62

VII-105-1/19-63

Едукативни центар за обуке у професионалним и
радним вештинама, Нови Сад

Индустријска 3,
Нови Сад

2

63

VII-105-1/19-66

DOO DIJAGONINVEST ZA RAZVOJ PROJEKATA
O NEKRETNINAMA NOVI SAD

Булевар Европе 28А,
локал 3,
Нови Сад

1

64

VII-105-1/19-30

Предшколска установа "БАМБИНО" Нови Сад

Извидничка 2,
Нови Сад

1

65

VII-105-1/19-44

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA,
NOVI SAD

Сентандрејски пут 3,
Нови Сад

1

2. Комисија за реализацију мера запошљавања (у даљем
тексту: Комисија), приликом разматрања достављених захтева послодаваца, руководила се критеријумима и условима из Правилника о примени критеријума за бодовање
пријава послодаваца по Јавном позиву за стручно
оспособљавање приправника на територији Града Новог
Сада у 2019. години. У складу са одредбама наведеног
Правилника узети су у обзир критеријуми који се односе
на програм стручног оспособљавања приправника који се
реализује у складу са посебним законом или из претежне
делатности послодаваца, у смислу да ли програм омогућава
да се приправник потпуно или делимично стручно оспособи за самосталан рад у струци, дужину обављања делатности послодавца при чему је предност дата послодавцима чије је пословање везано за дужи временски период,
број радника у предходна три месеци односно да ли је
исказана тенденција пораста броја радника код послодавца, исти број радника или је број радника смањен, као
и критеријум који се односи на кадровске капацитете послодавца везано за радно искуство ментора и стручности да
оспособи приправника за самосталан рад у занимању за
које је завршио школовање.
Како сектор малих и средњих предузећа и предузетништва представља највиталнији и економски најефикаснији
део привреде и има значајну улогу у спровођењу структурних промена посебно у функцији отварања нових радних
места на територији Града Новог Сада, Комисија је предложила да се највећи број приправника стручно оспособи
у приватном сектору, у циљу пружања подршке применом
политике која ће подстаћи његов даљи развој и напредак.
3. У реализацији програма приправника Град Нови Сад
финансира трошкове месечне зараде приправника (бруто
зарада II, односно зарада са свим припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање и припадајућим
порезом), у месечном износу од 47.000,00 динара. Средства додељена по основу програма приправника су државна
помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
4. Корисник средстава спроводи поступак заснивања
радног односа са приправником на одређено време у
трајању до 12 месеци, с тим да радни однос почне 13. маја
2019. године, када почиње и обавеза финансирања. По
истеку овог рока ако се не спроведе поступак заснивања
радног односа са приправником, сматра се да је корисник
средстава одустао од реализације Одлуке.
5. На основу ове одлуке закључује се уговор између
Националне службе за запошљавање - Филијала Нови
Сад, Града Новог Сада и Корисника средстава, којим се

регулишу међусобна права и обавезе у вези реализације
програма приправника.
На основу уговора из става 1. ове тачке закључује се
уговор о раду између Послодавца - Корисника средстава
и приправника, који се доставља Националној служби за
запошљавање - Филијала Нови Сад.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-211/2019-II
24. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу поглавља XI. тачка 2. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19), поводом Јавног позива за реализацију програма стручне праксе
на територији Града Новог Сада у 2019. години, на предлог Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ
ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА У 2019. ГОДИНИ
1. Одобравају се средства за стручно оспособљавање
и стицање услова за полагање стручног испита у програму
стручне праксе за укупно 121 незапослено лице са
евиденције Националне службе за запошљавање у Новом
Саду, и то за 20 лица са завршеном вишом стручном спремом и 101 лице са зaвршeнoм висoкoм стручнoм спрeмoм
(нajмaњe чeтири гoдинe фaкултeта или мастер), код
следећих послодаваца са територије Града Новог Сада:

страна 680. – Броj 20
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Табела са послодавацима за учешће у програму стручне праксе и број лица са вишом стручном спремом
Редни
број

Број предмета

Назив послодавца

Адреса послодавца

Одобрени
број лица

1

0403-15424-261/2019

DOO DIJAGONALA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I
GRADJEVINARSTVO NOVI SAD

Булевар Европе 28А, локал 3,
Нови Сад

1

2

0403-15424-286/2019

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
PRIREĐIVANJE SAJMOVA I IZLOŽBI
NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD

Хајдук Вељкова 11,
Нови Сад

1

3

0403-15424-284/2019

Служба за заједничке послове Града
Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

2

4

0403-15424-232/2019

Predškolska ustanova "Dreamland" Novi
Sad

Марка Миљанова 8,
Нови Сад

2

5

0403-15424-275/2019

Дом здравља "Нови Сад"
Нови Сад

Булевар цара Лазара 75,
Нови Сад

1

6

0403-15424-257/2019

DRAGANA VUČIČEVIĆ PR AGENCIJA ZA
KNJIGOVODSTVO VD CONTO NOVI SAD

Змај Јовина 28/2/236,
Нови Сад

1

7

0403-15424-273/2019

Предшколска установа "Радосно
детињство" Нови Сад

Павла Симића 9,
Нови Сад

3

8

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA
POLJOPRIVREDNA STANICA DRUŠTVO S
0403-15424-263/2019
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,
NOVI SAD

Темеринска 131,
Нови Сад

1

9

0403-15424-220/2019

MASTER MEDIA MIX DOO Novi Sad

Народног Фронта 73,
Нови Сад

1

10

0403-15424-251/2019

Градска управа за опште послове Града
Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

1

11

0403-15424-265/2019

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD

Масарикова 17,
Нови Сад

1

12

0403-15424-148/2019

Приватна гимназија "Е-гимназија"
Нови Сад

Радничка 20,
Нови Сад

1

13

0403-15424-128/2019

RADIODIFUZNO PREDUZEĆE 021
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD

Светозара Милетића 45,
Нови Сад

1

14

0403-15424-397/2019

Туристичка организација Града
Новог Сада

Трг слободе 3/3,
Нови Сад

1

15

0403-15424-179/2019

Градска пореска управа Града
Новог Сада

Булевар Михајла Пупина 3,
Нови Сад

1

16

0403-15424-163/2019

AGENCIJA STAV J.M. JOVANOVIĆ MILAN
PR NOVI SAD

Булевар Ослобођења 46Б,
Нови Сад

1

Табела са послодавацима за учешће у програму стручне праксе и број лица са висoкoм стручнoм спрeмoм
(нajмaњe чeтири гoдинe фaкултeта или мастер)
Редни
број

Број предмета

Назив послодавца

Адреса послодавца

Одобрени
број лица

1

0403-15424-164/2019

Градска управа за саобраћај и путеве
Града Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

1

2

0403-15424-254/2019

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
PRIREĐIVANJE SAJMOVA I IZLOŽBI
NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD

Хајдук Вељкова 11,
Нови Сад

2
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3

0403-15424-292/2019

Музеј Града Новог Сада Петроварадин

Тврђава 4,
Петроварадин

1

4

0403-15424-176/2019

Покрајински заштитник грађана Омбудсман

Булевар Михајла Пупина 25,
Нови Сад

2

5

0403-15424-145/2019

Служба за интерну ревизију Града Новог
Сада

Булевар Михајла Пупина 3,
Нови Сад

1

6

0403-15424-205/2019

Градска управа за комуналне послове
Града Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

1

7

0403-15424-156/2019

Адвокат Владимир Бељански

Мирослава Антића 7,
Нови Сад

1

8

0403-15424-152/2019

JAVNO PREDUZEĆE URBANIZAM ZAVOD
ZA URBANIZAM NOVI SAD

Булевар Цара Лазара 3,
Нови Сад

2

9

0403-15424-75/2019

Покрајински завод за заштиту споменика
културе

Штросмајерова 22,
Петроварадин

1

10

0403-15424-60/2019

Институт за ратарство и повртарство

Максима Горког 30,
Нови Сад

2

11

0403-15424-246/2019

Основна школа "Жарко Зрењанин" Нови
Сад

Булевар Деспота Стефана 8,
Нови Сад

1

12

0403-15424-247/2019

Основна школа "Жарко Зрењанин" Нови
Сад

Булевар Деспота Стефана 8,
Нови Сад

1

13

0403-15424-150/2019

Основна Школа "Свети Сава" Руменка

Јована Јовановића Змаја 24,
Руменка

1

14

0403-15424-90/2019

Гимназија "Лаза Костић" Нови Сад

Лазе Лазаревића 1,
Нови Сад

1

15

0403-15424-59/2019

Основна школа „Десанка Максимовић“
Футог

Царице Милице 1, Футог

1

16

0403-15424-256/2019

ŠKOLSKA KNJIGA DOO ZA IZDAVAČKOŠTAMPARSKU DELATNOST, NOVI SAD

Темерински пут 2,
Нови Сад

1

17

0403-15424-133/2019

Дом здравља "Нови Сад"
Нови Сад

Булевар цара Лазара 75,
Нови Сад

1

18

0403-15424-185/2019

Градска управа за социјалну и дечију
заштиту Града Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

2

19

0403-15424-271/2019

Градска управа за спорт и омладину
Града Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

1

20

0403-15424-282/2019

Архив Војводине

Жарка Васиљевића 2A,
Нови Сад

2

21

0403-15424-198/2019

Библиотека Матице српске

Матице српске 1,
Нови Сад

2

22

0403-15424-119/2019

NIKIĆ SLAVKO PREDUZETNIK
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
HDM - URADI SAM RUMENKA

Ослобођења 20в,
Руменка

1

23

0403-15424-115/2019

Адвокат Биљана Краљ Радин

Булевар ослобођења 94/1,
Нови Сад

1

24

0403-15424-216/2019

Адвокат Дубравка Думановић

Мирослава Антића 4,
Нови Сад

1

25

0403-15424-239/2019

HOMEPAGE DOO NOVI SAD

Шајкашка 37,
Нови Сад

1
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26

0403-15424-268/2019

IVAN BRAKOČEVIĆ PR PROJEKTNI BIRO
BRAKSPRO NOVI SAD

Алексе Шантића 3/14,
Нови Сад

1

27

0403-15424-285/2019

Градска управа за образовање Града
Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

1

28

0403-15424-234/2019

ФОНДУНС Нови Сад - Фондација за
решавање стамбених потреба младих
наставних и научних радника и уметника
- Универзитет у Новом Саду

Др Зорана Ђинђића 1,
Нови Сад

1

29

0403-15424-206/2019

Пољопривредна школа са домом ученика
Футог

Царице Милице 2, Футог

1

30

0403-15424-159/2019

Служба за буџетску инспекцију Града
Новог Сада

Булевар Михајла Пупина 3,
Нови Сад

1

31

0403-15424-144/2019

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
PARKING SERVIS NOVI SAD

Филипа Вишњића 47,
Нови Сад

2

32

0403-15424-202/2019

DEUS TRAVEL DOO Novi Sad

Железничка 46,
Нови Сад

1

33

0403-15424-160/2019

Градска управа за прописе Града Новог
Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

1

34

0403-15424-31/2019

TIM-SJ AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO
SVETLANA KOVAČEVIĆ PREDUZETNIK,
NOVI SAD

Владике Ћирића 37,
Нови Сад

1

35

0403-15424-227/2019

SZR STUDIO BEARA BRANISLAV BEARA
PREDUZETNIK NOVI SAD

Кисачка 8,
Нови Сад

1

36

0403-15424-270/2019

Градска управа за имовину и имовинско
правне односе Града Новог Сада

Народног фронта 53,
Нови Сад

1

37

0403-15424-186/2019

Средња школа "Светозар Милетић" Нови
Сад

Народних хероја 7,
Нови Сад

2

38

0403-15424-255/2019

Предшколска установа "Радосно
детињство" Нови Сад

Павла Симића 9,
Нови Сад

3

39

0403-15424-172/2019

Здравствена установа апотека "Лаурус"

Футошка 19,
Нови Сад

2

40

0403-15424-258/2019

Универзитет привредна академија у
Новом Саду
Факултет за економију и инжењерски
менаџмент у Новом Саду

Цвећарска 2,
Нови Сад

1

41

0403-15424-123/2019

STUDIO D ART DOO NOVI SAD

Цара Душана 51,
Нови Сад

1

42

0403-15424-248/2019

Служба извршних органа Града Новог
Сада

Трг слободе 1,
Нови Сад

1

43

0403-15424-188/2019

Адвокат Зоран Рибаров

Струмичка 1,
Нови Сад

1

44

0403-15424-41/2019

Oсновна школа "Јожеф Атила" Нови Сад

Шарпланинска 28,
Нови Сад

1

45

0403-15424-242/2019

DOO DAK COMERC ZA
PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,
NOVI SAD

Темерински пут 21,
Нови Сад

1

46

0403-15424-259/2019

Центар за социјални рад Града Новог
Сада

Змај Огњена Вука 13-17,
Нови Сад

3
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Војвођанских броигада 17,
Нови Сад

1

Руменачка 110а,
Нови Сад

1

Браће Риникар 32,
Нови Сад

1

Градска библиотека у Новом Саду

Дунавска 1,
Нови Сад

3

0403-15424-199/2019

Градска управа за инспекцијске послове
Града Новог Сада

Димитрија Туцовића 3,
Нови Сад

2

52

0403-15424-222/2019

Основна школа "Доситеј Обрадовић" Нови
Сад

Филипа Филиповића 3,
Нови Сад

1

53

0403-15424-212/2019

ANA KNEŽEVIĆ PR AGENCIJA ZA
KONSALTING STORY FACTORY NOVI
SAD

Доситејева 3,
Нови Сад

1

54

0403-15424-192/2019

Универзитет „EDUCONS“ у Сремској
Каменици

Војводе Путника 87,

55

0403-15424-72/2019

Државно правобранилаштво - Одељење у
Новом Саду

Војвођанских бригада 17,
Нови Сад

2

56

0403-15424-210/2019

Јавна медијска установа "Радиотелевизија Војводине" Нови Сад

Игњата Павласа 3,
Нови Сад

3

57

0403-15424-231/2019

Градска управа за културу Града Новог
Сада

Булевар цара Лазара 3,
Нови Сад

1

58

0403-15424-195/2019

Градска управа за опште послове Града
Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

1

59

0403-15424-101/2019

Градска пореска управа Града Новог
Сада

Булевар Михајла Пупина 3,
Нови Сад

1

60

0403-15424-219/2019

Туристичка организација Града Новог
Сада

Трг слободе 3/3,
Нови Сад

4

61

0403-15424-233/2019

Галерија ликовне уметности поклон
збирка Рајка Мамузића

Васе Стајића 1,
Нови Сад

1

62

0403-15424-194/2019

Градска пореска управа Града Новог
Сада

Булевар Михајла Пупина 3,
Нови Сад

1

63

0403-15424-180/2019

Центар за породични смештај и усвојење

Дечје село 1,
Сремска Каменица

3

64

0403-15424-55/2019

Виши суд у Новом Саду

Сутјеска 3,
Нови Сад

5

65

0403-15424-229/2019

Градска управа за заштиту животне
средине Града Новог Сада

Руменачка 110а,
Нови Сад

1

66

0403-15424-89/2019

Прекршајни суд у Новом Саду

Булевар ослобођења 58,
Нови Сад

2

67

0403-15424-269/2019

NENAD ALEKSIĆ PR PROJEKTNI BIRO
CORRENTE NS NOVI SAD

Облачића Рада 2,
Нови Сад

1

68

0403-15424-404/2019

Основни суд у Новом Саду

Сутјеска 3,
Нови Сад

3

69

0403-15424-161/2019

PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE
GUMARAD DOO NOVI SAD

Епископа Висариона 2-А,
Нови Сад

1

47

0403-15424-237/2019 Агенција за енергетику Града Новог Сада

48

0403-15424-260/2019

49

Школа за основно и средње образовање
0403-15424-218/2019 "Милан Петровић" са домом ученика Нови
Сад

50

0403-15424-193/2019

51

Градска управа за привреду Града Новог
Сада

Сремска Каменица

1
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2. Приликом одлучивања и бодовања захтева послодаваца Комисија за реализацију мера запошљавања и Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Сад руководиле су се одређеним критеријумима који се односе на
кадровски капацитет послодавца, односно искуство ментора у оспособљавању лица на стручној пракси и менторовог радног искуства у струци, дужину обављања делатности послодавца, податак да ли је послодавац предходно
користио средства Националне службе за запошљавање
- Филијале Нови Сад и Града Новог Сада по програму
стручне праксе, односно проценат запослених лица по
завршетку програма стручне праксе или послодавац до
сада није користио средства по програму стручне праксе.
Комисија је донела Правилник о примени критеријума за
бодовање пријава послодаваца по јавном позиву за
реализацију програма стручне праксе на територији Града
Новог Сада у 2019. години, и на основу Правилника
извршила бодовање захтева.
Како је утврђено да су послодавци поводом Јавног позива
у поднетим захтевима исказали потребу за стручним
оспособљавањем већег броја незапослених лица од планираног броја лица, чије ангажовање захтева већи износ
од обезбеђеног износа за реализацију мере, у циљу
стварања услова да се што већем броју послодаваца одобри учешће у програму стручне праксе, Комисија је одлучила да се послодавцима умањи број лица у односу на
тражени број лица, а да се истовремено повећа број послодаваца којима се одобравају средства за реализацију
стручне праксе, у складу са планираним средствима за ову
намену.
3. Програм стручне праксе подразумева стручно
оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у
струци, без заснивања радног односа, и стицање услова
за полагање стручног испита, у складу са законом или
општим актом послодавца.
Средства за финансирање програма стручне праксе
намењена су за исплату новчане помоћи у износу од
22.000,00 динара (у износ новчане помоћи укључени су и
трошкови превоза) за лица у програму стручне праксе са
вишим односно високим трогодишњим образовањем
(табела 1.), и новчане помоћи у износу од 25.000,00 динара
(у износ новчане помоћи укључени су и трошкови превоза)
за лица са зaвршeнoм висoкoм стручнoм спрeмoм (нajмaњe
чeтири гoдинe фaкултeта или мастер) (табела 2.), за трошкове доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за
случај инвалидности и телесног оштећења по основу
повреде на раду и професионалне болести и доприноса
за здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом, као и трошкове
полагања стручног испита након завршетка стручног
оспособљавања у износу од 10.000,00 динара.
4. На основу ове одлуке Национална служба за
запошљавање - Филијала Нови Сад и Град Нови Сад
закључиће уговор са послодавцима код којих се обавља
стручна пракса и лицима која су у програму стручне праксе.
Послодавац је у обавези да пре закључења уговора из
става 1. ове тачке достави Националној служби за
запошљавање - Филијала Нови Сад уговор о стручном
оспособљавању са лицем које обавља стручну праксу, с
тим да стручно оспособљавање започне 13. маја 2019.
године, када почиње и обавеза финансирања од 6 до 12
месеци, у зависности од степена образовања лица у про-
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граму стручне праксе и потребног радног искуства за
полагање стручног испита, у складу са законом.
5. Уколико послодавац коме се одобри спровођење програма стручне праксе не реализује ову одлуку одобриће
се финансирање програма стручне праксе послодавцу који
испуњава услове применом критеријума из тачке 2. ове
одлуке, па све до попуњавања утврђене квоте за реализацију
овог програма.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-212/2019-II
24. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

354
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19)
и члана 4. став 1. Одлуке о одређивању органа надлежног
за одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 34/13, 60/15, 74/16 и 59/18), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ГРАДА НОВОГ САДА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ
РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ СА
ИНВЕСТИТОРОМ „EUROINVEST NS“ ДОО
I. Образује се Комисија за прибављање непокретности
у јавну својину Града Новог Сада непосредном погодбом,
путем размене непокретности са инвеститором
„EUROINVEST NS“ д.о.о. Нови Сад.
II. Задаци Комисије су да:
- разматра предлог за прибављање непокретности у
јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, путем размене са инвеститором „EUROINVEST
NS“ д.о.о. Нови Сад, ради привођење простора
планираној урбанистичкој намени, у Новом Саду, на
катастарским парцелама број 8806 и 8803 КО Нови
Сад I,
- води записник о току поступка прибављања непокретности у јавну својину Града Новог Сада,
- сачињава образложен предлог за прибављање непокретности у јавну својину Града Новог Сада са нацртом решења о прибављању непокретности у јавну
својину Града Новог Сада,
- доставља предлог са нацртом решења о прибављању
непокретности у јавну својину Града Новог Сада
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Градској управи која је поднела предлог за прибављање
непокретности у јавну својину Града Новог Сада, која
исти доставља Градском већу Града Новог Сада ради
утврђивања предлога решења.
III. Комисија има председника, заменика председника,
два члана и заменике чланова.
IV. Стручне и административне послове обављаће Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 361-127/2019-II/а
24. април 2019. године
НОВИ САД

Број 20 – страна 685.

- за заменике чланова:
ДРАГАНА ЕРИЋ из Градске управе за урбанизам и
грађевинске послове
ИЛОНКА СТОЈШИЋ ЦИРОК из Градске управе за имовину и имовинско-правне послове.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 361-127/2019-II/b
24. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19)
и члана 4. став 1. Одлуке о одређивању органа надлежног
за одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 34/13, 60/15, 74/16 и 59/18), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ СА ИНВЕСТИТОРОМ
„EUROINVEST NS“ ДОО
I. У Комисију за попис за прибављање непокретности у
јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом
путем размене непокретности са инвеститором „EUROINVEST
NS“ д.о.о. Нови Сад именују се:
- за председника:
ДУБРАВКА МАЛЕШЕВИЋ из Градске управе за урбанизам и грађевинске послове,
- за заменика председника:
ВОЈИСЛАВ ПАВКОВ из Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове,
- за чланове:
МИЛАНА НАДАШКИ из Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове,
МАЈА СУБАКОВ из Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
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На основу члана 10. Правилника о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области
заштите животне средине (''Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 5/17 и 29/17), на предлог в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине, Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ И
РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2019. ГОДИНУ
I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области
заштите животне средине на територији Града Новог Сада
за 2019. годину (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
− испита благовременост и уредност поднетих пријава,
− прегледа и оцени све предлоге пројеката и програма
пријављених на Јавни конкурс,
− сачини записник о благовремености и уредности поднетих пријава, и о прегледу и оцени пријављених
пројеката и програма,
− сачини Листу вредновања и рангирања пријављених
пројеката и програма и објави је на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине, у
року од 60 дана од дана истека рока за подношење
пријава,
− донесе одлуку о приговору на Листу вредновања и
рангирања пријављених пројеката и програма у року
од седам дана од дана пријема приговора,
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− достави Градоначелнику Града Новог Сада извештај
о спроведеном поступку Јавног конкурса са записником и предлогом Листе вредновања и рангирања
пријављених пројеката и програма са висином средстава за сваки од предложених пројеката и програма,
као и предлог закључка о избору пројеката и програма са износом средстава за суфинансирање, у
року од 15 дана од дана њеног доношења, и
− прати реализацију уговора који су закључени са корисницима средстава и о томе обавештава начелника
Градске управе за заштиту животне средине.
III. Комисија има председника, заменика председника,
два члана и два заменика члана.
IV. У Комисију се именују:
- Председник
мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ, самостални саветник у
Градској управи за заштиту животне средине
- Заменик председника
ЕЛМА БЈЕЛИЦА, в.д. заменика начелника Градске
управе за заштиту животне средине

8. мај 2019.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У VII УЛИЦИ У ШАНГАЈУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у VII улици у Шангају, у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: С126/19 од 15. априла 2019. године које
је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-2401/2019
23. април 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

- Члан
БОЈАНА ПАЂЕН, саветник у Градској управи за заштиту
животне средине
- Заменик члана
РАДМИЛА РАКОВИЋ, самостални саветник у Градској
управи за заштиту животне средине
- Члан
ЈЕЛЕНА МОРАВСКИ, самостални саветник у Градској
управи за заштиту животне средине
- Заменик члана
ВЕСНА БУДИНЧЕВИЋ-ЂУРЂЕВ, саветник у Градској
управи за заштиту животне средине
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2019-27-II
25. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14,
96/15-др. Закон, 9/16-УС , 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон) 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 УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ
ХЕРОЈА ПИНКИЈА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализције у Улици Хероја Пинкија у Новом
Саду, наспрам кућног броја 25, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С130/19 од 15. априла 2019.
године, које је израдило Одељење за развој и управљање
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције
организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. године.

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 РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14,
96/15-др. Закон, 9/16-УС , 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон) 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

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-34-2247/2019
24. април 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

8. мај 2019.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14,
96/15-др. Закон, 9/16-УС , 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон) 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 САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ СЛАВКА
РОДИЋА И У УЛИЦИ СИМЕ ШОЛАЈЕ У
НОВОМ САДУ

Број 20 – страна 687.

саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном пројекту
број ПС0394 од 21.марта 2019. године, који је израдио Паркинг сервис.
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 20.мај 2019. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Улици Славка Родића и у Улици Симе Шолаје у Новом
Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број:
С122/19 од 12. априла 2019. године, које је израдило
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-2428/2019
23. април 2019. године
НОВИ САД

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције
организује реализацију тачке I. овог решења.

мр Ђорђе Басарић

в.д. начелника

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-2446/2019
24. април 2019. 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 ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп. 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп. 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18 и
59/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА
УЗ РЕЖИЈСКУ САОБРАЋАЈНИЦУ
ФУТОШКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се опште паркиралиште за путничке аутомобиле уз режијску саобраћајницу Футошког пута у Новом
Саду, у делу од Булевара Европе до Булевара Слободана
Јовановића.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави
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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-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18 и
59/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању општих паркиралишта за
бицикле на територији Града Новог Сада ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 28/15, 35/15 и 60/16), тачкa II. се
мења и гласи:
„Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави
саобраћајну сигнализацију, према саобраћајним пројектима:
број ПС0167-01 од 15.маја.2015. године, број ПС0170 од
28.03.2011. године, број ПС0255-01 од 18.јуна 2014. године
- изузев паркиралишта на Булевару ослобођења бр. 30,
број ПС0264 од 25.септембра 2014. године, број ПС0271
од 02.фебруара 2015. године, број ПС0274 од 13.марта
2015. године - изузев паркиралишта у улици Пролетерској
бр. 5 у Футогу, број Е-02/15 из априла 2015. године - за
локацију паркиралишта на Булевару ослобођења бр. 30,
број ПС0283 од 06.јула 2015. године - за локацију паркиралишта у улици Железничкој бр. 46 у Футогу, број ПС0311
од 18. априла 2016. године за локацију паркиралишта на
Булевару Слободана Јовановића бр. 29 и Улицу Саве
Ковачевића бр.14 и број ПС0388 од 8. априла 2019. године
за локацију Булевар ослобођења бр. 60.“.
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II. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Рок за извршење овог решења је 20. мај 2019. године.
V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

8. мај 2019.

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-34-2430/2019
23.април 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2429/2019
23. април 2019. 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 РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14,
96/15-др. Закон, 9/16-УС , 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон) 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
ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ УЛИЦИ КОД КУЋНОГ
БРОЈА 10 У НОВОМ САДУ
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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-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18 и
59/18), 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. 9/19), у тачки IV. подтачка 69. се мења и гласи:
„69. у Улици Данила Киша, са 114 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0275-01 од 3.априла 2019. године, који је
израдио Паркинг сервис“.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да:
- паркиралишта уреди, опреми и да постави саобраћајну
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и

I. Одређује се постављање стубића у Железничкој улици,
код кућног броја 10, у Новом Саду у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С-128/19 од 15. априла 2019.
године, које је израдило Одељење за развој и управљање
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције
организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-2417/2019
23. април 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника

- 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 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 20.мај 2019. године.

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 РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14,
96/15-др. Закон, 9/16-УС , 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон) 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

8. мај 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 20 – страна 689.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У
РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ПЕТЕФИ ШАНДОРА И
ШАРПЛАНИНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују
здравствене установе, а који ће се финансирати из буџета
Града Новог Сада у 2019. години су:

I. Одређује се постављање стубића у раскрсници Улице
Петефи Шандора и Шарпланинске улице у Новом Саду, у
складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-129/19
од 15. априла 2019. године, које је израдило Одељење за
развој и управљање саобраћајем Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.

Пројекти промоције здравих стилова живота младих,
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези
са здрављем.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције
организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-2416/2019
23. април 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1) пројекти промоције здравих стилова живота
младих без употребе дрога

2) пројекти едукације о штетном утицају дрога и
превентивним мерама
Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превентивним мерама обухватају:
- едукацију здравствених радника у циљу унапређења
знања и вештина из ове области, као и повећање
њихове мотивације за рад на превенцији злоупотребе
дрога;
- едукацију запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију злоупотребе дрога, у
циљу подизања нивоа знања васпитача, наставника,
професора, педагога, психолога и других запослених
о штетним утицајима и последицама употребе дрога
на телесно, социјално и ментално здравље деце и
младих, као и едукацију ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и
мотивисања деце и младих за правилне изборе и
одупирање притисцима у изазовима савременог
друштва (едукација за вођење психолошких радионица, трибина, организовање и спровођење анкета,
истраживања и других креативних активности којима
се доприноси превенцији злоупотребе дрога).

Комисија за борбу против дрога
3) пројекти превенције рецидива, штетних
последица коришћења дроге и смањења штете
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На основу члана 39. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме и пројекте из области здравства ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14 и 9/19),
Комисија за борбу против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА
2019. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
превенције злоупотребе дрога за 2019. годину које реализују
здравствене установе.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 58/18), у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

Активности превенције рецидива, штетних последица
коришћења дроге и смањења штете имају за циљ да се
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима
код којих постоји злоупотреба дрога пружи адекватнија,
ефикаснија и потпунија помоћ у решавању проблема злоупотребе дрога, односно да се изврши стабилизација
њиховог психичког стања, посебно у односу на узимање
дрога кроз апстиненцију, рехабилитацију и социјалну
реинтеграцију њиховим укључивањем у различите облике
друштвеног живота, побољшањем квалитета живота и
смањењем штетних последица проузрокованих коришћењем
дрога.
Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност,
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а
лица која имају развијену зависност да што пре започну
лечење.
Циљ је и спречавање последица зависности од дрога,
првeнствено ХИВ и хепатитис Ц инфекција, других телесних и психичких болести и криминогеног понашања.
Пројекти превенције рецидива, штетних последица
коришћења дроге и смањења штете се могу реализовати
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кроз непосредни контакт са зависницима, родитељима,
старатељима, члановима породице и лицима код којих
постоји злоупотреба и/или зависност од дрога, као и путем
е-маил саветовања, успостављања отворене телефонске
линије за давање информација о дрогама, њиховој злоупотреби и лечењу.
4) пројекти обележавања значајних датума
и израде и дистрибуције едукативног и
промотивног материјала
Пројекти обележавања значајних датума и израде и
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе
дрога.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште
на територији Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина
2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин
реализације активности и очекивани резултати
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних
трошкова који се предвиђају пројектом са износом
средстава неопходних за реализацију активности и
спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и других
извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и
ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни
конкурс.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2,
канцеларија 46, II спрат.
VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 8. маја до
20. маја 2019. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се
разматрати.
X. Конкурсна документација се не враћа.

8. мај 2019.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
борбу против дрога.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати набавка основних средстава
за рад учесника конкурса.
XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
XIV. Комисија за борбу против дрога има право да
затражи додатна објашњења од учесника конкурса у вези
са буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета
пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара
планираним активностима и очекиваним резултатима
реализације пројекта.
XV. Комисија за борбу против дрога је дужна да, у року
од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног
конкурса, утврди листу пројеката применом следећих
критеријума:
- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања
пројекта, број корисника пројекта и одрживост пројекта,
- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања области у којој
се пројекат спроводи,
- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и
друго, у случају недостајућег дела средстава за
финансирање пројекта,
- законитост и ефикасност коришћења средстава из
буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих
пројеката,
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, а право приговора у року од
осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука
Комисије је коначна.
XVI. Комисија за борбу против дрога, у року од седам
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о
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утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.
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XVII. Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће
се објавити на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs).

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

XVIII. Комисија за борбу против дрога писаним путем
ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили право на средства из буџета Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-51-26/2019
12. април 2019. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Александра Дицков, с.р.

—

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Одлуци о такси превозу на територији Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/19 и
13/19-испр.) у члану 35. став 2. после речи: „предузетника“
додају се речи: „или привредног друштва“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 463/2019-I
24. април 2019. године
НОВИ САД
Секретар
Марко Радин, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

347

Градско веће
343

344

345

346

Решење о измени Програма инвестиционих активности и текућег одржавања
Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за
2019. годину

348

349
653

Програм инвестиционих активности Геронтолошког центра „Нови Сад“ које се
финансирају из средстава буџета Града
Новог Сада за 2019. годину

653

Програм инвестиционих активности
Центра за социјални рад Града Новог
Сада за 2019. годину

654

Решење о усклађивању висине износа
накнаде принудно постављеном професионалном управнику за послове управљања зградом на територији Града
Новог Сада за 2019. годину

Рег. бр.

350

Предмет

Страна

Решење о продужењу дужности в.д. начелника Градске управе за инспекцијске
послове (Лакетић Мирослав)

655

Решење о продужењу дужности в.д. заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове (Вујиновић Синиша)

655

Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за отуђење пословног простора из јавне својине Града Новог Сада прикупљањем писмених понуда

656

Решење о давању сагласности Градској
управи за саобраћај и путеве да пропише образац такси дозволе за возача и
такси дозволе за возило у складу са
Одлуком о такси превозу на територији
Града Новог Сада

656

Градоначелник
351
654

Aкциони план културног развоја Града
Новог Сада за период 2019-2020. године

657
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Рег. бр.
352

353

354

355

356
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Предмет

Страна

Одлука о одобравању средстава за финансирање Програма приправника на
територији Града Новог Сада у 2019.
години

676

Одлука о спровођењу Програма стручне
праксе на територији Града Новог Сада
у 2019. години

679

Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину
Града Новог Сада непосредном погодбом путем размене непокретности са
инвеститором „EUROINVEST NS“ ДОО
Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за прибављање непокретности у јавну својину Града Новог
Сада непосредном погодбом путем размене непокретности са инвеститором
„EUROINVEST NS“ ДОО
Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области
заштите животне средине на територији
Града Новог Сада за 2019. годину

Рег. бр.
359

360

361

362
684
363

364
685

358

Предмет

Страна

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Улици Славка Родића
и у Улици Симе Шолаје у Новом Саду

687

Решење о одређивању општег паркиралишта уз режијску саобраћајницу Футошког пута у Новом Саду

687

Решење о измени Решења о одређивању општих паркиралишта за бицикле на
територији Града Новог Сада

687

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

688

Решење о постављању стубића у Железничкој улици код кућног броја 10 у
Новом Саду

688

Решење о постављању стубића у раскрсници Улице Петефи Шандора и
Шарпланинске улице у Новом Саду

688

Комисија за борбу против дрога
365
685

Градска управа за саобраћај и путеве
357
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Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у VII улици у Шангају

686

Решење о постављању успоривача
брзине и саобраћајне сигнализације у
Улици Хероја Пинкија у Новом Саду

686

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију
пројеката превенције злоупотребе дрога
за 2019. годину које реализују здравствене установе

689
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—

Исправка Одлуке о такси превозу на
територији Града Новог Сада

691

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

