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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и члана 39.
тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на
L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
МИЧУРИНОВЕ, НОВОСАДСКОГ САЈМА И
ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план генералне
регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског
сајма и Футошке у Новом Саду (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се обухватити грађевинско подручје у
Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане оквирне
границе.
За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена
је тачка на пресеку источне регулационе линије Мичуринове улице и осовине Улице Новосадског сајма. Од ове
тачке у правцу истока граница прати осовину Улице Новосадског сајма до осовинске тачке број 1696 на пресеку са
осовином Улице Косанчић Ивана, затим скреће ка југу,
прати осовину Улице Косанчић Ивана, пресеца Ћирпанову
улицу до осовинске тачке број 1697 која је на осовини продужетка Улице Косанчић Ивана. Даље, граница прати осовини продужетка Улице Косанчић Ивана до осовинске тачке
број 457. Од осовинске тачке број 457 граница скреће ка
западу, прати осовину Улице Жике Поповића до пресека
са продуженим правцем границе парцела бр. 10358/1 и
10363/1, затим скреће ка југоистоку, прати претходно описан правац и границу парцела бр. 10358/1 и 10363/1 до
тромеђе парцела бр. 10358/1, 10363/1 и 10360. Од ове
тромеђе граница скреће ка југозападу обухватајући парцелу број 10363/1, затим прати северну границу парцела
бр. 10370, 10371, 10372 и 10454/2 и продуженим правцем
долази до осовине Улице хероја Тепића. Даље, у правцу
југа граница прати осовину Улице хероја Тепића до пре-

примерак 260,00 динара

сека са северном регулационом линијом Футошке улице,
затим скреће ка западу, прати северну регулацину линију
Футошке улице до источне регулационе линије Улице
Николе Тесле. Од ове тачке граница скреће ка северу,
прати источну регулациону линију Улице Николе Тесле до
јужне регулационе линије Улице Пере Добриновића, затим
скреће ка западу, прелази Улицу Николе Тесле, и поклапа
се са границом парцела бр. 7509/1 и 7530/1. Даље, граница скреће ка северу, прати источну границу парцеле број
7530/1, пресеца Мичуринову улицу до њене источне регулационе линије, тј. до тромеђе парцела бр. 10487/1, 7385
и 7388, и даље прати источну регулациону линију Мичуринове улице до тачке која је утврђена за почетну тачку
описа оквирне границе плана.
Планом ће се обухватити приближно 22,50ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Генералним планом града Новог
Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада" број 39/06) (у даљем тексту: Генерални
план), којим је обухваћени простор намењен за општестамбене зоне и општеградски центар.
Члан 4.
Циљ израде и доношења плана је преиспитивање просторних капацитета ради утврђивања правила уређења и
правила грађења, а у складу са правилима усмеравајућег
карактера која су дата Генералним планом, као и захтевима и потребама корисника простора.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Генералним
планом.
Члан 6.
Рок за израду плана је три месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду плана обезбеђена су у Програму
уређивања грађевинског земљишта за за 2019. годину
(„Службени лист Града Новог Сада”, бр. 59/18 и 12/19).
Члан 8.
План ће израдити Јавно предузеће ''Урбанизам'' Завод
за урбанизам Нови Сад.
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Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана генералне
регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду на животну средину, и
графички приказ обухвата планског подручја.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир просторног развоја, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови
Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне
заједнице "Народни хероји" Нови Сад, Мајевичка 2б, и
путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана генералне регулације простора између улица Мичуринове,
Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду, у приземљу
пословне зграде Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у
просторијама Месне заједнице "Народни хероји" Нови Сад,
Мајевичка 2б.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-138/2019-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.
135/04 и 88/10), а по прибављеном Mишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/201975 од 29.03.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
МИЧУРИНОВЕ, НОВОСАДСКОГ САЈМА И
ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
генералне регулације простора између улица Мичуринове,
Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду на животну
средину, којом ће бити обухваћен простор у границама
одређеним одлуком о изради плана генералне регулације
простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и
Футошке у Новом Саду.

5. јун 2019.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
у члану 46. ст. 6. прописано је да носилац израде плана,
пре доношења одлуке о изради планског документа, од
надлежног органа за послове заштите животне средине
прибавља мишљење о потреби израде стратешке процене
утицаја на животну средину.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Подручје које ће се обухватити планом генералне
регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског
сајма и Футошке у Новом Саду, површине око 22,50 ha,
налази се у централном делу града Новог Сада, у
Катастарској општини Нови Сад I, јужно од Улице Новосадског сајма, западно од Улице Косанчић Ивана, северно
од улица Жике Поповића и Футошке, док се са западне
стране налази Футошки парк.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године
- пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 39/06), обухваћени простор намењен је за
општестамбене зоне и општеградски центар.
Генералним планом дефинисана су правила уређења
усмеравајућег карактера за планиране намене, а овим
планом дефинисаће се правила уређења и грађења за све
намене.
Циљ израде и доношења плана је преиспитивање
просторних капацитета ради утврђивања правила уређења
и правила грађења, а у складу са правилима усмеравајућег
карактера која су дата Генералним планом, као и захтевима
и потребама корисника простора.
С обзиром да се ради о простору који Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину (''Службени
лист Града Новог Сада'' број 48/09) није утврђен као простор
за који се израђује стратешка процена утицаја плана на
животну средину, доноси се решење о неприступању изради
стратешке процене утицаја плана генералне регулације

5. јун 2019.
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простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и
Футошке у Новом Саду на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу плана генералне регулације
простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и
Футошке у Новом Саду, услови заштите животне средине,
односно потреба покретања поступка процене утицаја на
животну средину, биће утврђени у складу са Законом о
процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-138/19
2. април 2019. године
НОВИ САД

Број 27 – страна 1169.

са западном границом парцеле број 7530/7. Од ове тачке,
граница у правцу запада прати јужну планирану регулациону линију Спортског центра „Сајмиште“ и њеним продуженим правцем сече осовину Хајдук Вељкове улице. Даље,
граница скреће у правцу севера, прати осовину Хајдук
Вељкове улице до тачке која је утврђена за почетну тачку
описа оквирне границе плана.
Планом ће се обухватити приближно 3,55 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Генералним планом града Новог
Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада" број 39/06) (у даљем тексту: Генерални
план), којим је обухваћени простор намењен за спортски
центар, а представља јужни део Спортског центра
„Сајмиште“.
Члан 4.

в.д. начелника

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења
и правила грађења, у складу са правилима усмеравајућег
карактера која су дата Генералним планом, као и захтевима и потребама корисника простора, и тиме стварање
планског основа за унапређење садржаја на постојећем
комплексу базена.

Дејан Михајловић, с.р.

Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Генералним
планом.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и члана 39.
тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на
L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СЦ "САЈМИШТЕ"
ЈУЖНО ОД УЛИЦЕ НОВОСАДСКОГ САЈМА
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план генералне
регулације дела СЦ "Сајмиште" јужно од улице Новосадског
сајма у Новом Саду (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се обухватити грађевинско подручје у
Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане оквирне
границе.
За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена
је осовинска тачка број 479. Од ове тачке, граница у правцу
истока прати осовину Улице Новосадског сајма до пресека
са управним правцем повученим из тромеђе парцела бр.
7530/1, 7530/5 и 10488/1. Даље, граница скреће у правцу
југа, прати претходно описани управни правац и источну
границу парцела бр. 7530/5 и 7530/7, затим скреће у правцу
запада, прати јужну границу парцеле број 7530/7 до пресека

Члан 6.
Рок за израду плана је три месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду плана обезбеђена су у Програму
уређивања грађевинског земљишта за за 2019. годину
(„Службени лист Града Новог Сада”, бр. 59/18 и 12/19).
Члан 8.
План ће израдити Јавно предузеће ''Урбанизам'' Завод
за урбанизам Нови Сад.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана генералне
регулације дела СЦ "Сајмиште" јужно од улице Новосадског сајма у Новом Саду на животну средину, и графички
приказ обухвата планског подручја.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир просторног развоја, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови
Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне
заједнице "Народни хероји" Нови Сад, Мајевичка 2б, и
путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана
генералне регулације дела СЦ "Сајмиште" јужно од улице
Новосадског сајма у Новом Саду, у приземљу пословне
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зграде Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам
Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне
заједнице "Народни хероји" Нови Сад, Мајевичка 2б.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-139/2019-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.
135/04 и 88/10), а по прибављеном Mишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2019-74
од 29.03.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СЦ ''САЈМИШТЕ''
ЈУЖНО ОД УЛИЦЕ НОВОСАДСКОГ САЈМА У
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
генералне регулације дела СЦ ''Сајмиште'' јужно од улице
Новосадског сајма у Новом Саду на животну средину, којом
ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради плана генералне регулације дела СЦ
''Сајмиште'' јужно од улице Новосадског сајма у Новом
Саду.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
у члану 46. ст. 6. прописано је да носилац израде плана,
пре доношења одлуке о изради планског документа, од
надлежног органа за послове заштите животне средине
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прибавља мишљење о потреби израде стратешке процене
утицаја на животну средину.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Подручје које ће се обухватити планом генералне
регулације дела СЦ ''Сајмиште'' јужно од улице Новосадског сајма у Новом Саду, површине око 3,55 ha, налази се
у централном делу града Новог Сада, у Катастарској
општини Нови Сад I. Окружују га улице Хајдук Вељкова и
Новосадског сајма, а са југоисточне стране Хотел ''Парк''
и Футошки парк.
На простору који је обухваћен планом налази се
постојећи спортски центар са реализованим и делимично
реализованим спортским садржајима (базен, терен за
кошарку, стони тенис и др.), објектима који су у функцији
спортског центра и неколико мањих помоћних објеката
угоститељског садржаја. У оквиру комплекса спортског центра заступљено је квалитетно одрасло високо дрвеће и
формиран травњак (сунчалиште). Простор је инфраструктурно опремљен, а планом ће се дефинисати сва потребна
инфраструктура и услови за реализацију прем планираним капацитетима.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године
- пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 39/06), обухваћени простор намењен је за спортски
центар, а представља јужни део спортског центра
''Сајмиште''.
Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења
и грађења у складу са правилима усмеравајућег карактера
који су дати Генералним планом, као и захтевима и потребама корисника простора. На тај начин створиће се плански основ за унапређење садржаја на постојећем комплексу
базена.
С обзиром да се ради о простору који Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09) није утврђен као
простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, доноси се решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја плана
генералне регулације дела СЦ ''Сајмиште'' јужно од улице
Новосадског сајма у Новом Саду на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу плана генералне регулације
дела СЦ ''Сајмиште'' јужно од улице Новосадског сајма у
Новом Саду, услови заштите животне средине, односно
потреба покретања поступка процене утицаја на животну
средину, биће утврђени у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).
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На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-139/19
2. април 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2212/2019-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник

Дејан Михајловић, с.р.

Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 68/15, 41/18-др. закон и 83/18) и члана 39. тачка 37.
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника на територији Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10,
28/14, 69/14 и 74/16, „Службени гласник Републике Србије“,
број 104/17-одлука УС и „Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 29/18 и 48/18) у члану 14. став 3. мења се и гласи:
„Надстрешницу из става 1. овог члана, поставља, опрема
и одржава Градска управа, на основу програма који доноси
Градско веће.“
У ставу 4. после речи: „постављање“ додају се речи:
„опремање и одржавање“.
Став 7. мења се и гласи:
„На објекту из става 1. овог члана и у саставу надстрешнице могу да се постављају електронски дисплеји без тона
на којима се емитују рекламно-пропагандне и информационе поруке као видео записи без тона, односно пројектују
и емитују слике, у складу са законом и другим прописима.“
После става 7. додаје се став 8. који гласи:
„Одржавање и техничко оперативну подршку за
функционисање информационих дисплеја и обједињавање
и имплементацију осталих неопходних елемената да би
систем био у функцији, врши Градска управа, на основу
програма из става 3. овог члана.“
Досадашњи став 8. постаје став 9.
У досадашњем ставу 9. који постаје став 10. после речи:
„поставља“ додају се речи: „и одржава.“

На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11,
104/16 и 95/18), члана 361. став 1. Закона о енергетици
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14 и 95/18др. закон) и члана 39. тачка 31. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада, на L седници од 4. јуна 2019. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОИЗВОДЊИ,
ДИСТРИБУЦИЈИ И СНАБДЕВАЊУ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ИЗ
ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА
ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о производњи, дистрибуцији и снабдевању
топлотном енергијом из Топлификационог система Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/17)
у члану 33. став 1. број: „20“ замењује се бројем: „5“.
У ставу 2. речи: „од 21. до 25.“ замењују се речима: „од
6. до 10.“.
У ставу 3. број: „26“ замењује се бројем: „11“.
Члан 2.
У члану 34. став 2. и 7. речи: „од 3. маја“ замењују се
речима: „од 15. маја“.
Члан 3.
Члан 41. мења се и гласи:
„Члан 41.
Грејна сезона почиње 1. октобра текуће и завршава се
15. априла наредне године.
Грејна сезона може да почне и пре рока из става 1. овог
члана, када је према подацима Републичког хидрометеоролошког завода температура спољног ваздуха измерена
у Граду три дана узастопно у 21 сат 12˚С или нижа, али не
пре 15. септембра.
Уколико од 15. априла према подацима Републичког
хидрометеоролошког завода температура спољног ваз-
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духа измерена у Граду у 21 сат је 12˚С или нижа, грејна
сезона наставља се најкасније до 15. маја.
Предузеће може отпочети ремонт и друге радове из
члана 33. ове одлуке почев од 15. маја.“
Члан 4.
У члану 92. став 2. речи: „3. маја“ замењује се речима:
„15. маја“.
Члан 5.
У члану 93. став 2. речи: „3. маја“ замењују се речима:
„15. маја“.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-229-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

451
На основу члана 67. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16) и члана
28. став 2. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог
Сада на L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД
Тачка 1.
Овом одлуком одобрава се Јавном градском
саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад кредитно
задужење код пословних банака у износу од 400.000.000,00
динара, ради обезбеђивања континуираног и ефикасног
пружања комуналних услуга грађанима.
Тачка 2.
За реализацију ове одлуке задужује се Јавно градско
саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад.
Тачка 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2817/2019-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16) и члана
28. став 2. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог
Сада на L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ПУТЕМ ДУГОРОЧНОГ
КРЕДИТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“
НОВИ САД
Тачка 1.
Овом одлуком, у циљу обезбеђивања услова за несметано функционисање и окончање поступка финансијске
консолидације и санације пословања Јавног комуналног
предузећа за одржавање стамбених и пословних простора
„Стан“ Нови Сад, одобрава се задуживање путем дугорочног кредита у износу до 270.000.000,00 динара код „АИК
БАНКА“ А.Д. Београд, са роком отплате минимум седам
година, који укључује годину дана грејс периода, по годишњој
каматној стопи од 2,95% и референтној каматној стопи
Народне банке Србије, уз одговарајуће средство
обезбеђења.
Тачка 2.
У циљу реализације тачке 1. ове одлуке одобрава се
Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених
и пословних простора „Стан“ Нови Сад да успостави залогу
на новчаним потраживањима према ЈКП „Информатика“
Нови Сад, насталим по осову одлуке којом се уређује
обједињена наплата.
Тачка 3.
У циљу реализације тачке 1. ове одлуке Град Нови Сад
је сагласан да Јавно комунално предузеће „Новосадска
топлана“ Нови Сад и ЈКП „Информатика“ Нови Сад донесу
одлуке о давању јемства за обавезе по основу задуживања
путем дугорочног кредита, Јавном комуналном предузећу
за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“
Нови Сад и то:
- Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“
Нови Сад у износу од 225.000.000,00 динара, уз
издавање 35 соло меница до износа јемства и
- ЈКП „Информатика“ Нови Сад у износу од 75.000.000,00
динара, уз издавање 35 соло меница до износа
јемства.
Тачка 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Јавно комунално
предузеће за одржавање стамбених и пословних простора
„Стан“ Нови Сад.
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Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-214/2019-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу чл. 16. тачка 16. и 28. став 2. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19)
а у вези са чланом 39. став 1. Закона о равноправности
полова („Службени гласник РС“, број 104/09), Скупштина
Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године,
доноси

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА ПЕРИОД 2019-2020. ГОДИНЕ
УВОД

453
На основу чл. 39. став 1. тачка 8. и 28. став 2. Статута
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 11/19), а у вези члана 76. Закона о приватизацији
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 46/15,
112/15 и 20/16-аутентично тумачење) и Закључка Владе
Републике Србије, 05 број: 023-499/2017-1 од 3. марта 2017.
године и 05 број: 023-8287/2018 од 6. септембра 2018.
године, Скупштина Града Новог Сада на L седници од 4.
јуна 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА ГРАДА НОВОГ САДА СУБЈЕКТУ
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ „ИНСТИТУТ ГОША“
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНО
ИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНИХ
ПОСЛОВА, БЕОГРАД
I. Скупштина Града Новог Сада одобрава да се субјекту
приватизације „ИНСТИТУТ ГОША“ Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научно истраживачких и
развојних послова, Београд, матични број 07264534, отпишу
потраживања Града Новог Сада настала по основу неизмирених уступљених јавних прихода, са стањем на дан 31.
децембар 2017. године, у укупном износу главног дуга и
камате од 131.099,61 динара, утврђена на основу дописа
Министарства финансија, Пореска управа, Сектор за
наплату, број: 000-433-00-02954/2016-I0087 од 5. марта
2019. године, због продаје капитала субјекта приватизације.
II. Ову одлуку доставити Министарству финансија –
Пореској управи и Друштву са ограниченом одговорношћу
за обављање научно истраживачких и развојних послова
„ИНСТИТУТ ГОША“, Београд.
III. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-244/2019-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Пол представља биолошке, анатомске и физичке
особине које разликују мушкарце и жене и најчешће су
непроменљиве у свим временским периодима и свим
просторима.
Род је скуп друштвено условљених особина припадника
једног пола, настао вероватно првобитном поделом рада,
опстао и када је изгубио оригиналну функцију и то као
инструмент политике полова, при чему се, захваљујући
привидној природности, обнављања у процесу одрастања
и васпитавања.
Родна неравноправност не настаје од простог
разликовања полова или родова, него од различитог
вредновања и перцепције мушкости и женскости, односно
родних режима. Родна равноправност представља одсуство
дискриминације по основу пола/рода, једнака права у
друштвеном, економском и политичком животу, као и
поштовање људских права жена и мушкараца и могућност
да у потпуности развију своје потенцијале и интересовања,
без обзира на родне стереотипе и улоге, те да живе у
слободном окружењу, односно у друштвеној заједници која
обезбеђује једнаке могућности.
„Европска повеља о родној равноправнoсти на локалном
нивоу“ или "European Charter for Equality of Women and Men
in Local Life" настала је 2006. године. Документ Савета
европских општина и региона донео је повељу са којом се
локалне власти обавезују на унапређење родне
равноправности кроз пружање практичних алата којима се
омогућава локалним управама да у своје политике уведу
принцип родне равноправности у свим областима живота
за које су надлежни.
Уз подршку Владе Краљевине Шведске, основана је
Опсерваторија за праћење примене Европске повеље чија
је улога импламентација политика родне равноправности
на нивоу Савета европских општина и региона.
Опсерваторија је успоставила мрежу Националних
кординатора/ки задужених за праћење примене Повеље,
који ажурирају информације о потписивању Повеље и
промовишу Повељу својим чланицама. Координатор за
Републику Србију је особа из Сталне конференције градова
и општина.
Повеља се састоји из три дела, у уводном делу и
преамбули се говори о разлозима за настанак Повеље,
као и о најважнијим међународним документима који су
правни основ. У првом делу, представљено је шест основних
начела Повеље, а други део говори о начину имплементације
њених одредаба. Трећи и најважнији део садржи све
надлежности локалног нивоа управљања у већини европских
земаља које су груписане у неколико тема: демократска
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одговорност; политичка улога, општи оквир за равноправност,
улога послодавца, јавне набавке и уговарање, улога
пружања услуга, планирање и одрживи развој, улога
надзорног тела, братимљење и међународна сарадња.
Елиминисање родних стереотипа, укључивање родне
перспективе у јавне политике тзв. Gender mainstreaming,
те акциони планови за које су обезбеђена средства у
локалним буџетима представљају услов за остваривање
циљева према којима идемо.

На XVII седници Скупштине Града Новог Сада одржаној
23. марта 2017. године, донета је Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
и Одлука о равноправности полова Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 14/17).
Град Нови Сад је 21. јуна 2017. године постао потписник
Европске повеље о родној равноправности на локалном
нивоу чиме је преузео обавезу да промовише најбољу
праксу у погледу истинске равноправности полова.

Дискриминација може бити директна, индиректна, али
и системска. Управо је то она дискриминација која
специфичне потребе једне групе, овде условљене родним
улогама, не препознаје односно не узима у обзир. Наведено
се најбоље може видети у погледу права особа са
инвалидитетом, у случајевима неприступачних објеката,
тј. када у објектима не постоје рампе, лифтове и сл.
Препреке не морају бити само физичке, него и културне.
Познат је податак да жене ређе возе аутомобиле од
мушкараца, те укидање градских и приградских аутобуских
линија неповољније утиче на жене него на мушкарце.

заступљености жена у државној управи, локалној самоуправи
и у процесима одлучивања.

Имајући у виду наведено, осим законских решења,
потребне су и додатне мере којима би се могућности
мушкараца и жена изједначиле, односно неутралисала
неравноправност која произилази из родних стереотипа
(афирмативне мере). Међутим да афирмативне мере не
би биле потребне, неопходно је трансформисати родне
улоге и обрасце које доводе до неравноправности и то
управо увођењем родне преспективе.

ПРАВНИ ОКВИР
Заштита од дискриминације и поштовање родне
равноправности представљају основ остваривања људских
права. Процес укључивања наше земље у европске
интеграције захтева да се у остваривању и заштити
основних људских права поштују највиши међународни и
национални стандарди. Такође, неопходне су реформе
ради укидања одредби и пракси које подржавају родно
засновану дискриминацију, као и посебне мере за повећање

Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), највиши правни акт, у члану 21. став 3. забрањује
сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било
ком основу, а као један од истакнутих основа управо је
забрана дискриминације на основу пола. Устав такође
гарантује право на једнаку законску (члан 21. став 2.) и судску заштиту (члан 36.), правну заштиту свих основних
људских права свим грађанима и грађанкама без дискриминације, укључујући и обраћање међународним институцијама у циљу заштите зајамчених права (члан 22. став
2.), гарантује и право на рехабилитацију и накнаду
материјалне или нематеријалне штете проузроковане незаконитим или неправилним радом државних или других
органа (члан 35.), неповредивост физичког и психичког
интегритета (члан 25. став 1), забрањује ропство и положај
сличан ропству, као и сваки облик трговине људима (члан
26. ст. 1. и 2), јамчи заштиту деце од психичког, физичког,
економског и сваког другог искоришћавања или злоупотребљавања (члан 64. став 3), јамчи посебну заштиту породице, мајки, самохраних родитеља и деце (члан 66.), налаже
обезбеђивање равноправности и заступљености полова у
Народној скупштини, у складу са законом (члан 100. став
2). Устав Републике Србије обезбеђује грађанима и
грађанкама економска права којима је загарантовано право
на запошљавање, право на рад и право на слободан избор
професије женама и мушкарцима под једнаким условима.
Закон о забрани дискриминације („Службени гласник
РС”, број 22/09) уређује општу забрану дискриминације,
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облике и случајеве дискриминације и механизме заштите,
а међу основама дискриминације наводи, између осталих,
пол, родни идентитет, сексуалну оријентацију, брачни и
породични статус (члан 2. став 1.).
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У националном законодавству, антидискриминационе
одредбе имају и Закон о спречавању дискриминације особа
са инвалидитетом („Службени гласник РС”, бр. 33/06 и
13/16); Закон о заштити права и слобода националних
мањина („Службени лист СРЈ”, бр. 11/02, „Сл. лист СЦГ“
бр. 1/2003- Уставна повеља и „Службени глaсник РС”, бр.
72/09 − др. зaкoн, 97/13 – одлука УС и 47/18); Кривични
законик (,,Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка,
107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 ,108/14 и
94/16); Породични закон (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05,
72/11- др.закон и 6/15); Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11); Закон о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука
УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Закон о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и
113/17- др.закон); Закон о јавном информисању и медијима
(„Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење); Закон о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 6/16-др.закон); Закон о избору
народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00,
57/03-одлука УСРС, 72/03-др.закон, 75/03-испр.др.закона,
18/04, 101/05-др закон, 85/05-др.закон 104/09, 28/11-одлука
УС, 36/11 и 104/09-др. закон); Закон о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11);
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
107/05, 72/09 − др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13
− др. закон, 93/14, 96/15, 106/15,113/17-др.закон и 105/17др.закон); Закон о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10); Закон о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18); Закон о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник
РС“, бр. 36/09 и 32/13); Закон о младима(„Службени гласник
РС“, број 50/11) и др.

УН о људским правима (1948), Конвенција о елиминисању
свих облика дискриминације жена, Резолуција Генералне
скупштине УН 34/180, 1979. („Службени лист СФРЈ −
Међународни уговори”, број 11/81); Опциони протокол уз
Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације
жена („Службени лист СРЈ − Међународни уговори”, број
13/02); Међународни пакт о грађанским и политичким
правима, Резолуција Генералне скупштине УН 2200 А(XXI),
1966. („Службени лист СФРЈ − Међународни уговори”, број
7/71); Међународни пакт о економским, социјалним и
културним правима, Резолуција Генералне скупштине УН
2200 А(XXI), 1966. („Службени лист СФРЈ − Међународни
уговори”, број 7/71); Факултативни протокол уз Међународни
пакт о грађанским и политичким правима („Службени лист
СРЈ – Међународни уговори”, број 4/01); Факултативни
протокол уз Међународни пакт о социјалним и економским
правима („Службени лист СРЈ − Међународни уговори”,
број 4/01); Конвенција УН о политичким правима жена,
(„Службени лист ФНРСЈ – Међународни уговори и други
споразуми“ број 7/54); Конвенција о укидању свих облика
расне дискриминације, („Службени лист СФРЈ“ број 31/67);
Најробијска правила о побољшању будућег положаја жена,
УН, 1985; Бечка декларација и Акциони програм, УН, 1993;
Пекиншка декларација и Платформа за акцију, усвојена на
Четвртој светској конференцији о женама, 1995;
Миленијумски циљеви развоја УН, усвојени на
Миленијумском самиту УН, 2000; Резолуција 1325 (2000)
Савета безбедности УН, Резолуција 3521(XXX) Генералне
скупштине УН Равноправност између мушкараца и жена и
елиминација дискриминације према женама, 1975;
Резолуција 58/142 Жене и политичка партиципација, 2003;
Конвенција о борби против дискриминације у области просвете, 1960; Конвенција о држављанству удате жене, 1957;
Конвенција која се односи на дискриминацију у погледу
запошљавања и занимања (МОР−К−19) 1958; Конвенција
о заштити материнства (МОР–К–103) 1952; Конвенција о
једнаким могућностима и третману за раднике и раднице
(радници са породичним обавезама) (МОР−К−156), 1981;
Конвенција о једнакости награђивања мушке и женске радне
снаге за рад једнаке вредности (МОР−К−100), 1951; Генерална препорука 33 Комитета за елиминацију дискриминације
жена о приступу правди, 2015, те многе друге стретегије,
препоруке и документи Савета Европе и других европских
институција и организација а које су од значаја за
унапређивање родне равноправности, попут Европске
повеље о родној равноправности на локалном нивоу Савета
европских општина и региона (2006).

Међународни правни оквир који регулише области
родне равноправности, елиминисање родно засноване
дискриминације и отклањање насиља у породици садржан
је пре свега у следећим актима: Универзална декларација

С тим у вези донета је и Национална стратегија за родну
равноправност за период 2016-2020 године са Акционим
планом за период 2016-2018. године, као смерница за
израду локалних акционих планова.

Закон о равноправности полова („Службени гласник
РС”, број 104/09), уређује стварање једнаких могућности
остваривања права и обавеза, предузимање посебних
мера за спречавање и отклањање дискриминације засноване на полу и поступак правне заштите лица изложених
дискриминацији.
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О НОВОМ САДУ
Нови Сад је административни, привредни, научни и културни центар Аутономне Покрајине Војводине, други град
по величини у Републици Србији и стабилна мултинационална заједница, са перспективом и препознатљивошћу.
Лидер је у информатичким технологијама, здравој храни,
еколошком сектору, дистрибуцији и логистици, а такође је
инкубатор иновација, центар сајамских и конгресних
манифестација, али све више и туристички центар региона.
Нови Сад је носилац титуле Омладинске престонице
Европе 2019. године, Европске престонице културе 2021.
године и добитник је друге награде на Избору за Општину/
град једнаких могућности 2018. године у организацији Повереника за заштиту равноправности.
Нови Сад се налази на кључним воденим и копненим
саобраћајницама. Градско подручје се налази у средишном делу Војводине, на надморској висини од 72 до 80
метара, са површином од 702,7 km², са једне стране лежи
у низијском делу јужне Бачке, а са друге у брдовитом Фрушкогорском делу Срема. Кроз Град пролази Коридор 10, који
на свом основном правцу од Салцбурга до Солуна повезује
осам, а са крацима још шест држава. Такође, налази се на
1255 km тока Дунава, те је Коридором 7 повезан са земљама
западне и централне Европе и са Црним Морем. Малим
бачким каналом повезан је са системом канала ДунавТиса-Дунав.

5. јун 2019.

Клима у Новом Саду прелази из умерено-континенталне
у континенталну, те има четири изражена годишња доба.
Просечна температура у јануару је -1степен Целзијуса, а
у јулу 21,6 степени Целзијуса. Годишње Просечно падне
578 mm падавина, а број дана са падавинама 122.
Градска заједница се налази на територији две градске
општине: Градске општине Нови Сад и Градске општине
Петроварадин. Општина Нови Сад се распростире на 14
катастарских општина, а Општина Петроварадин на пет.
Градску општину Нови Сад чине насељена места: Нови
Сад, Футог, Ветерник, Бегеч, Кисач, Руменка, Степановићево,
Каћ, Ченеј, Будисава и Ковиљ, а Градску општину Петроварадин чине: Петроварадин, Сремска Каменица, Буковац,
Лединци и Стари Лединци. Град је подељен на 47 месних
заједница.
Према процени Републичког завода за статистику 2016.
године, у Новом Саду живи 353.526 становника1, што је за
50.000 више него по попису из 2002. године. Просечна старост становништва је око 40 година и изражено је старење
становништва. Стопа наталитета је неповољна, што доприноси ниском природном прираштају (1,1 промил). Специфична стопа фертилитета је највећа код жена старости
између 30-34 године, што указује да жене у Новом Саду
све касније рађају децу. Смртност одојчади у Граду је ниска,
што указује на добру здравствену заштиту мајке и детета.

1 http://izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=4-21 (Здравствено стање

становништа Града Новог Сада за 2017. годину)
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Табела 1:
Број становника у Новом Саду 2002. и 2016. године
БРОЈ СТАНОВНИКА ПРЕМА
ПОПИСУ 2002. ГОД

БРОЈ СТАНОВНИКА ПРЕМА
ПОПИСУ 2016. ГОД

ИНДЕКС 2002/2016
(%)

МУШКИ

142.033

167,414

117,9

ЖЕНСКИ

157.261

186.111

118,3

УКУПНО

299.294

353.525

118,1

ПОЛ

У ужем градском подручју Новог Сада живи 81,2% становништва, док у приградским насељима живи 18,8%.
Укупан број становника особа са инвалидитетом у Граду
Новом Саду није познат, јер податке о томе не поседује
нити ажурира ни једна градска установа, међутим Светска
здравствена организација процењује да особе са инвалидитетом чине 10% популације, те се стога и процењује да
у Новом Саду живи око 36.000 особа које имају неки облик
инвалидитета.

ЛОКАЛНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР
И КАПАЦИТЕТИ У ОБЛАСТИ РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ
Комисија за родну равноправност је стално радно тело
Скупштине Града Новог Сада образовано чланом 26. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), а чланом 71. Пословника
Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 64/16) је прописано да Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих
аката које доноси Скупштина са становишта унапређивања
родне равноправности, прати остваривање равноправности полова, предлаже Скупштини активности и предузимање
мера које се односе на остваривање политике једнаких
могућности на нивоу Града.
Чланом 21. став 4. 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) је прописано да
се у Градској управи за опште послове Града Новог Сада
обављају послови везани за равноправност полова: активности за унапређење области равноправности полова у
Граду, унапређење и промоцију принципа једнаких
могућности за жене и мушкарце, праћење стања у овој
области, укључивање у пројекте из области равноправности полова, остваривање сарадње са невладиним органи-

зацијама из ове области, активностима ка интегрисању
принципа родне равноправности у све области рада градских органа и вођење статистичке евиденције у овој области.
Град Нови Сад је потписивањем Декларације о родном
буџетирању 2016. године, преузео обавезу увођења родно
одговорног буџетирања које на тај начин добија своје место
у буџету Града Новог Сада. Процес постепеног увођења
родно одговорног буџетирања планирано је да се заокружи
до 2020. године. На основу смерница Градске управе за
финансије, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2017.
годину су Градска управа за привреду, Градска управа за
здравство и Градска управа за социјалну и дечију заштиту
примениле принципе родно одговорног буџетирања у својим
финансијским плановима. У поступку израде Предлога
одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину су се
овом процесу придружиле Градска управа за образовање
и Градска управа за културу, а у складу са Планом увођења
родно одговорног буџетирања у поступку припреме буџета
Града Новог Сада за 2019. годину су се овом процесу придружиле Градска управа за спорт и омладину и Градска
управа за комуналне послове. Сходно наведеном, у Буџету
Града Новог Сада за 2019. годину је седам градских управа
применило принципе родно одговорног буџетирања.
Укључивање жена у све друштвене процесе и све облике
одлучивања подразумева и учешће жена на местима
одлучивања, што се односи на органе Града Новог Сада,
предузећа, установе и остале организације чији је оснивач
Град Нови Сад. У циљу приказа постојеће родне структуре
у институцијама Града Новог Сада у Табелама 2, 3, 4 и 5
су приказани: састав радних тела Скупштине Града, састав
управних и надзорних одбора предузећа, установа и осталих организација чији је оснивач Град Нови Сад (број жена
и мушкараца изабраних за чланице/чланове) и заступљеност
жена и мушкараца на местима одлучивања и руковођења:

Ɍɚɛɟɥɚ
ȻɪɨʁɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭɪɚɞɧɢɦɬɟɥɢɦɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɧɚɞɚɧʁɭɥɝɨɞɢɧɟ
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ɇɚɡɢɜɪɚɞɧɨɝɬɟɥɚ

ɋɚɜɟɬ ɡɚɛɭʇɟɬɢɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
ɋɚɜɟɬɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɋɚɜɟɬɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɩɨɫɥɨɜɧɢɩɪɨɫɬɨɪɢɫɬɚɦɛɟɧɚɩɢɬɚʃɚ
ɋɚɜɟɬɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
ɋɚɜɟɬɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɞɪɭɲɬɜɟɧɭɛɪɢɝɭɨ
ɞɟɰɢɢɨɦɥɚɞɢɧɢ
ɋɚɜɟɬɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɀ

Ɇ

2
1
3
6

9
10
8
5

6

5

4

7
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Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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ɇɚɡɢɜɪɚɞɧɨɝɬɟɥɚ

ɋɚɜɟɬɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɫɩɨɪɬ
ɋɚɜɟɬɡɚɫɬɚɬɭɬɚɪɧɚɩɢɬɚʃɚɢɥɨɤɚɥɧɭɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭ
ɋɚɜɟɬɡɚʁɚɜɧɢɪɟɞɢɦɢɪɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
ɋɚɜɟɬɡɚɦɟɻɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɨɞɧɨɫɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɋɚɜɟɬɡɚɦɥɚɞɟ
ɋɚɜɟɬɡɚɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟɟɬɢɱɤɨɝɤɨɞɟɤɫɚ
ɋɚɜɟɬɡɚɨɫɨɛɟɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɋɚɜɟɬɡɚɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁȽɪɚɞɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɩɪɨɩɢɫɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɤɚɞɪɨɜɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɢɦɚɧɞɚɬɧɨ-ɢɦɭɧɢɬɟɬɧɚɩɢɬɚʃɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟɩɪɚɡɧɢɤɚɞɨɞɟɥɭɩɪɢɡɧɚʃɚɢɦɟɻɭɝɪɚɞɫɤɭ
ɫɚɪɚɞʃɭɭɡɟɦʂɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɧɚɡɢɜɟɞɟɥɨɜɚɧɚɫɟʂɟɧɢɯɦɟɫɬɚɢʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚʁɚɜɧɨɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɤɟɢɩɪɟɞɥɨɝɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɨɞɧɨɫɟɫɚɜɟɪɫɤɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɫɬɚɦɛɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɩɥɚɧɨɜɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɪɟɲɚɜɚʃɟɩɪɢɬɭɠɛɢɧɚɪɚɞɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɨɬɟɥɨɡɚɛɨɪɛɭɩɪɨɬɢɜɧɚɫɢʂɚɭɨɫɧɨɜɧɢɦɢɫɪɟɞʃɢɦ
ɲɤɨɥɚɦɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɀ

Ɇ

6
2
1
5
2
5
5
4
3
5

5
9
10
5
9
6
10
7
6
8

4

5

2
4
3
4
11
2
2

7
5
12
3
0
5
3

5

6

97
(37%)

165
(63%)

Ɍɚɛɟɥɚ
Ȼɪɨʁɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭɧɚɞɡɨɪɧɢɦɨɞɛɨɪɢɦɚʁɚɜɧɢɯɢʁɚɜɧɢɯɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɱɢʁɢʁɟ
ɨɫɧɢɜɚɱȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɧɚɞɚɧʁɭɥɝɨɞɢɧɟ
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ɍɤɭɩɧɨ

ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ– ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

ɀ

Ɇ

ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄȼɨɞɨɜɨɞɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄɇɨɜɨɫɚɞɫɤɚɬɨɩɥɚɧɚ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄɑɢɫɬɨʄɚ´ ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄɅɢɫʁɟ´ ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄȽɪɚɞɫɤɨɡɟɥɟɧɢɥɨ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟ³Ɍɪɠɧɢɰɚ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɝɪɚɞɫɤɨɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄɇɨɜɢɋɚɞ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄɉɭɬ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟɡɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɢɩɨɫɥɨɜɧɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚÄɋɬɚɧ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄɉɚɪɤɢɧɝɫɟɪɜɢɫ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄɁɨɨɯɢɝɢʁɟɧɚɢȼɟɬɟɪɢɧɚ ɇɨɜɢɋɚɞ´
ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄɋɩɨɪɬɫɤɢɢɩɨɫɥɨɜɧɢɰɟɧɬɚɪȼɨʁɜɨɞɢɧɚ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ȳɚɜɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄɍɪɛɚɧɢɡɚɦ´Ɂɚɜɨɞɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɇɨɜɢɋɚɞ

2
1
1
1
1
1
2
2

1
2
2
2
2
2
1
1

1

2

0
0

3
3

3

0

0
1
16 (38%)

3
2
26 (62%)
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Број 27 – страна 1179.

Ɍɚɛɟɥɚ
ȻɪɨʁɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭɭɩɪɚɜɧɢɦɨɞɛɨɪɢɦɚɚɝɟɧɰɢʁɚɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɧɚɞɚɧ
ʁɭɥ ɝɨɞɢɧɟ
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

Ⱥɝɟɧɰɢʁɟ– ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

ɀ

Ɇ

1.

ȺɝɟɧɰɢʁɚɡɚɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

2

5

2.

ɋɬɚɦɛɟɧɚɚɝɟɧɰɢʁɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

1

4

3 (25%)

9 (75%)

ɍɤɭɩɧɨ

Ɍɚɛɟɥɚ.
ȻɪɨʁɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭɭɩɪɚɜɧɨɦɢɧɚɞɡɨɪɧɨɦɨɞɛɨɪɭɌɭɪɢɫɬɢɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɧɚɞɚɧʁɭɥɚɝɨɞɢɧɟ
ɌɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɀ

Ɇ

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

2

2

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

2

1

4 (57%)

3 (43%)

ɍɤɭɩɧɨ

Ɍɚɛɟɥɚ
Ȼɪɨʁɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭɭɩɪɚɜɧɢɦɢɧɚɞɡɨɪɧɢɦɨɞɛɨɪɢɦɚɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱ
Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɧɚɞɚɧʁɭɥɝɨɞɢɧɟ
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
1.

2.

3.

4.

5.

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ– ɭɩɪɚɜɧɢɢɧɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪɢ

ɀ

Ɇ

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

2

5

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

4

3

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

3

0

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

3

4

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

4

3

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

4

2

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

0

3

ɁɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɇɨɜɢɋɚɞ

ɆɭɡɟʁȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ

ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɚɪɯɢɜȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

Äɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨɩɨɡɨɪɢɲɬɟ- ÒMYLGpNL6]tQKi]´ɇɨɜɢɋɚɞ

страна 1180. – Броj 27

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
6.

7.

8.

9.

10.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ– ɭɩɪɚɜɧɢɢɧɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪɢ

5. јун 2019.

ɀ

Ɇ

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

2

3

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

2

5

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

2

1

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

5

2

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

2
41
(46,1%)

1
48
(53,9%)

ɋɬɟɪɢʁɢɧɨɩɨɡɨɪʁɟɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

ɉɨɡɨɪɢɲɬɟɦɥɚɞɢɯɇɨɜɢɋɚɞ

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚɢɡɪɚɞɭɬɚɩɢɫɟɪɢʁɚ³Ⱥɬɟʂɟ´

Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪɇɨɜɨɝɋɚɞɚɇɨɜɢɋɚɞ

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɄɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪÄɆɥɚɞɨɫɬ´
Ɏɭɬɨɝ

ɍɤɭɩɧɨ

Ɍɚɛɟɥɚ
Ȼɪɨʁɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭɭɩɪɚɜɧɢɦɢɧɚɞɡɨɪɧɢɦɨɞɛɨɪɢɦɚɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱ
Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɧɚɞɚɧʁɭɥɝɨɞɢɧɟ
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
11.

12.

ɍɤɭɩɧɨ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ– ɭɩɪɚɜɧɢɢɧɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪɢ

ɀ

Ɇ

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

0

3

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

1

1

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

1

1

44
(44,4%)

55
(55,6%)

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɄɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪÄɄɢɫɚɱ´ɭ
Ʉɢɫɚɱɭ

ɄɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪÄɊɭɦɟɧɤɚ´Ɋɭɦɟɧɤɚ

5. јун 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 27 – страна 1181.

Ɍɚɛɟɥɚ
ȻɪɨʁɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭɭɩɪɚɜɧɨɦɢɧɚɞɡɨɪɧɨɦɨɞɛɨɪɭɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɧɚɞɚɧʁɭɥɝɨɞɢɧɟ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɀ

Ɇ

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

3

2

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

2
5
(62,5%)

1
3
(37,5%)

ɍɤɭɩɧɨ

Ɍɚɛɟɥɚ
Ȼɪɨʁɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭɭɩɪɚɜɧɢɦɢɧɚɞɡɨɪɧɢɦɨɞɛɨɪɢɦɚɭɫɬɚɧɨɜɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟɱɢʁɢʁɟ
ɨɫɧɢɜɚɱȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɧɚɞɚɧʁɭɥɝɨɞɢɧɟ
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
1.

2.

3.

4.

5.

ɍɫɬɚɧɨɜɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ– ɭɩɪɚɜɧɢɢɧɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪɢ

ɀ

Ɇ

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

4

1

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

2

0

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

1

4

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

0

3

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

4

1

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

2

0

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

3

2

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

4

1

ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ

1

2

22
(57,89%)

16

ȾɨɦɡɞɪɚɜʂɚÄɇɨɜɢɋɚɞ´ɇɨɜɢɋɚɞ

Ɂɚɜɨɞɡɚɯɢɬɧɭɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɩɨɦɨʄ

Ⱥɩɨɬɟɤɚɇɨɜɢɋɚɞ

Ɂɚɜɨɞɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɪɚɞɧɢɤɚɇɨɜɢɋɚɞ

Ɂɚɜɨɞɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɫɬɭɞɟɧɚɬɚɇɨɜɢɋɚɞ

ɍɤɭɩɧɨ

(42,11%)

Ɍɚɛɟɥɚ
ȻɪɨʁɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭɭɩɪɚɜɧɨɦɨɞɛɨɪɭɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟɭɫɬɚɧɨɜɟÄɊɚɞɨɫɧɨɞɟɬɢʃɫɬɜɨ³ɇɨɜɢ
ɋɚɞɧɚɞɚɧʁɭɥɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚɭɫɬɚɧɨɜɚÄɊɚɞɨɫɧɨɞɟɬɢʃɫɬɜɨ³ɇɨɜɢɋɚɞ
ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɍɤɭɩɧɨ

ɀ

Ɇ

3
3
(33,3%)

6
6
(66,7%)

страна 1182. – Броj 27
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5. јун 2019.

Ɍɚɛɟɥɚ
ȻɪɨʁɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭɭɩɪɚɜɧɨɦɨɞɛɨɪɭɎɨɧɞɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɜɨɤɚɥɧɟɭɦɟɬɧɨɫɬɢɦɥɚɞɢɯ
ÄɆɟɥɚɧɢʁɟȻɭɝɚɪɢɧɨɜɢʄɢʄɟɪɤɟɆɢɪʁɚɧɟɄɚɥɢɧɨɜɢʄ– Ʉɚɥɢɧ³ɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɧɚɞɚɧʁɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ
ɎɨɧɞɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɜɨɤɚɥɧɟɭɦɟɬɧɨɫɬɢɦɥɚɞɢɯÄɆɟɥɚɧɢʁɟȻɭɝɚɪɢɧɨɜɢʄ
ɢʄɟɪɤɟɆɢɪʁɚɧɟɄɚɥɢɧɨɜɢʄ– Ʉɚɥɢɧ³ɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

ɀ

Ɇ

ɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

9

6

9 (60%)

6 (40%)

ɍɤɭɩɧɨ

Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɠɟɧɚɢɦɭɲɤɚɪɚɰɚɧɚɦɟɫɬɢɦɚɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɧɚɞɚɧɮɟɛɪɭɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɍɚɛɟɥɚ1.
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ – ɨɞɛɨɪɧɢɰɟɢɨɞɛɨɪɧɢɰɢ
ɇɚɡɢɜɮɭɧɤɰɢʁɟ
ɈɞɛɨɪɧɢɰɟɢɨɞɛɨɪɧɢɰɢɋɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɀ
29

Ɇ
49

37,2 %

62,8 %

Ɍɚɛɟɥɚ2.
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ – ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟɋɤɭɩɲɬɢɧɨɦ
ɇɚɡɢɜɮɭɧɤɰɢʁɟ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɋɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚ

ɀ

ɁɚɦɟɧɢɰɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚ

1

Ɇ
1

ɋɟɤɪɟɬɚɪɋɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚ

1

Ɂɚɦɟɧɢɤɫɟɤɪɟɬɚɪɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ

1

ɍɤɭɩɧɨ

25 %

75 %

ɀ

Ɇ
1

Ɍɚɛɟɥɚ3.
ȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɇɚɡɢɜɮɭɧɤɰɢʁɟ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ɁɚɦɟɧɢɤȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

1
100 %

ɍɤɭɩɧɨ
Ɍɚɛɟɥɚ4.
ɉɨɦɨʄɧɢɰɢȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ɇɚɡɢɜɮɭɧɤɰɢʁɟ
ɉɨɦɨʄɧɢɤɰɚȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɀ
2

Ɇ
2

50 %

50 %
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Ɍɚɛɟɥɚ5.
ȽɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɇɚɡɢɜɮɭɧɤɰɢʁɟ
ɑɥɚɧɢɰɟɢɱɥɚɧɨɜɢȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɀ
2

Ɇ
9

18,2 %

81,8 %

ɈɞɆɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɱɥɚɧɨɜɚɋɚɜɟɬɚɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɢɦɚ
ɭɤɭɩɧɨ 421 ɱɥɚɧ ɚ ɱɥɚɧɢɰɚ ɢɦɚ ɭɤɭɩɧɨ 64. Ɍɚɤɨɻɟ  ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɢ ɨɫɚɦ ɠɟɧɚ ɫɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢɰɟ
ɋɚɜɟɬɚɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨɞɧɨɫɧɨɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɩɪɚɜɚɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɫɥɭɠɛɢ, ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɯɩɨɩɨɥɭ, ɧɚɞɚɧ ɮɟɛɪɭɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɍɚɛɟɥɚ
ɉɪɢɤɚɡɪɭɤɨɜɨɞɟʄɢɯɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ ɭɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɯ ɩɨɩɨɥɭ ɧɚɞɚɧ11.
ɮɟɛɪɭɚɪ 2019ɝɨɞɢɧɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚɦɟɧɢɤɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ 

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

ɇɚɡɢɜɨɪɝɚɧɚ

ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɠ

ɦ

ɡɚɦɟɧɢɤ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ
ɠ
ɦ

1.

ɋɥɭɠɛɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɯ

2.

ɋɥɭɠɛɚɢɡɜɪɲɧɢɯɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ

3.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

ɯ

4.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɢɩɭɬɟɜɟ

ɯ

ɯ

5.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

ɯ

ɯ

6.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

7.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ

ɯ

8.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ

ɯ

9.

Ƚɪɚɞɫɤɚɩɨɪɟɫɤɚɭɩɪɚɜɚ

ɯ

ɯ

10.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɯ

ɯ

11.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɯ

12.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɩɨɪɬɢɨɦɥɚɞɢɧɭ

13.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨ

ɯ

14.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ

ɯ

15.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

ɯ

ɯ

16.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɩɲɬɟɩɨɫɥɨɜɟ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ
ɯ

ɯ

ɯ

ɯ
ɯ
ɯ

ɯ
ɯ

ɯ
ɯ
ɯ
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ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɠ

ɦ

17.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɪɨɩɢɫɟ

18.

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɪɨɛɧɟɪɟɡɟɪɜɟ

19.

Ȼɢɪɨɡɚɩɪɭɠɚʃɟɩɪɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢ

20.

ɋɥɭɠɛɚɡɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

21.

Ƚɪɚɞɫɤɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ

ɯ

22.

ɋɥɭɠɛɚɡɚɛɭʇɟɬɫɤɭɢɧɫɩɟɤɰɢʁɭ

ɯ

23.

Ɂɚɲɬɢɬɧɢɤɝɪɚɻɚɧɚ

ɯ

ɯ

24.

ɋɥɭɠɛɚɡɚɢɧɬɟɪɧɭɪɟɜɢɡɢʁɭ

ɯ

ɯ

25.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

ɯ

ɯ

26.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɢɦɨɜɢɧɭɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

ɯ

ɯ

13
(50%)

13*

ɍɤɭɩɧɨ:

ɯ

ɡɚɦɟɧɢɤ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ
ɠ
ɦ
ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ
ɯ

13
(50%)

ɯ

ɯ

12*

*ɑɥɚɧɨɦ  ɫɬɚɜ  Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɉɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ Äɋɥ ɥɢɫɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ³ ɛɪ  ɢ   ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɞɚ ɚɤɨ ʁɟ ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɰ ɨɞɫɭɬɚɧ ɢɥɢ ɫɩɪɟɱɟɧ ɞɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɉɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨɦ Ƚɪɚɞɚ ɡɚɦɟʃɭʁɟ ɝɚ ɡɚɦɟɧɢɤ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɨɰɚ ɨɞɪɟɻɟɧ ɚɤɬɨɦ
ɝɪɚɞɫɤɨɝɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɨɰɚ
Ɋɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɭɱɟɲʄɟɠɟɧɚɭɨɞɥɭɱɢɜɚʃɭɧɟɨɞɧɨɫɢɫɟɫɚɦɨɧɚɮɨɪɦɚɥɧɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɠɟɧɚɧɚ
ʁɚɜɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚ ɢɚɤɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɜɟʄ ɢ ɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɠɟɧɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɧɟ ɨ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚɞɚɫɟɭɦɪɟɠɚɜɚʁɭɭɞɪɭɠɭʁɭɢɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭʁɚɜɧɨɦɠɢɜɨɬɭɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɤɚɨ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɛɪɨʁ ɠɟɧɚ ɢ
ɦɭɲɤɚɪɚɰɚɧɚɪɭɤɨɜɨɞɟʄɢɦɩɨɥɨɠɚʁɢɦɚɫɤɨɪɨɢɡʁɟɞɧɚɱɟɧɲɬɨʁɟɩɪɢɤɚɡɚɧɨɭɌɚɛɟɥɢ 5Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ
ɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɫɜɨʁɟɭɩɪɚɜɟɧɟɫɭɦʃɢɜɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɩɪɢɦɟɪɩɨɲɬɨɜɚʃɚɩɪɢɧɰɢɩɚɪɨɞɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɆɟɻɭɬɢɦɫɜɚɤɚɤɨɬɪɟɛɚɢɦɚɬɢɭɜɢɞɭɞɚɭɥɨɤɚɥɧɨʁɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢɨɞɧɨɫɧɨɭɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɞɭɝɢɧɢɡɝɨɞɢɧɚɜɟʄɢɧɭɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɱɢɧɟ ɠɟɧɟ ɲɬɨɫɜɚɤɚɤɨɧɢʁɟɫɥɭɱɚʁɭɫɜɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
ɢɞɪɭɝɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦɨɛɥɢɰɢɦɚ
ɍɨɤɜɢɪɭɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚɩɨɞɚɬɚɤɚɡɚɢɡɪɚɞɭɉɪɜɨɝɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨɩɪɢɦɟɧɢɄɨɧɜɟɧɰɢʁɟ
ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɨ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɢ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɫɢʂɚ ɧɚɞ ɠɟɧɚɦɚ ɢ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɂɫɬɚɧɛɭɥɫɤɚ
ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ Ɉɞɫɟɤɡɚɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɩɨɥɨɜɚɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟɞɨɫɬɚɜɢɨʁɟ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɨɦɬɟɥɭ
ɡɚɪɨɞɧɭɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɫɥɟɞɟʄɟɩɨɞɚɬɤɟɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ
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ɉɨɞɚɰɢɨɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɩɨɞɪɲɤɟɠɟɧɚɦɚɠɪɬɜɚɦɚɧɚɫɢʂɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢ ɡɚɩɟɪɢɨɞ2014 – 2017. ɝɨɞɢɧɭ

ȽɈȾɂɇȺ
ɇȺɁɂȼ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɊȿȺɅɂɁȺɌɈɊ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟ
ɫɚɩɪɢɯɜɚɬɧɨɦ
ɫɬɚɧɢɰɨɦ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
Äɋɢɝɭɪɧɚɤɭʄɚ³ɢ ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Äɋɢɝɭɪɧɚɠɟɧɫɤɚ
ɤɭʄɚ³
ɋɈɋɫɥɭɠɛɚɡɚ
ɂɡɤɪɭɝɚ– ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ
ɠɟɧɟɫɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚɫɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɟɧɚɫɢʂɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɭɩɨɪɨɞɢɰɢ

ɈɋɇɈȼɁȺ
ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
ɩɨɫɟɛɧɢɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɂɁɇɈɋ
ɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂɏ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

ɞɢɧɚɪɚ
ɞɢɧɚɪɚ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
700.000,00 ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ
ɨɩɪɟɦɭɡɚ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ 
ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ
ɤɨɫɢɥɢɰɭɡɚɡɚɬɪɚɜɭ
ɡɚÄɋɢɝɭɪɧɭɠɟɧɫɤɭ
ɤɭʄɭ³

ɞɢɧɚɪɚ

ɍ ɬɨɤɭ ɧɨɜɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ, Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɪɨɞɧɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ  ɢ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɪɨɞɧɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ  ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɪɚɞɧɨɝ
ɬɟɥɚ ɢɧɢɰɢɪɚɥɟ ɫɭ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɭ ɡɚ ɠɟɧɟ ɢ ɞɟɰɭ ɭɝɪɨɠɟɧɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɧɚɫɢʂɟɦ Äɋɢɝɭɪɧɚ
ɠɟɧɫɤɚɤɭʄɚ³ɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɍɩɭʄɟɧʁɟɩɨɡɢɜʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ ɞɚɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɞɨɫɬɚɜɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ ɉɪɢɤɭɩʂɟɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɫɭ ɫɥɭɠɛɟɧɢɦ
ɜɨɡɢɥɨɦ ɢ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɱɥɚɧɢɰɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɢ ɱɥɚɧɢɰɚ Ɉɞɛɨɪɧɢɱɤɟ ɦɪɟɠɟ ɠɟɧɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɭ
Äɋɢɝɭɪɧɨʁɠɟɧɫɤɨʁɤɭʄɢ³ɉɪɢɤɭɩʂɟɧɚɫɭɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɯɢɝɢʁɟɧɭɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɥɢɱɧɭ ɯɢɝɢʁɟɧɭɛɟɛɢɨɩɪɟɦɚ ɨɞɟʄɚɡɚɛɟɛɟɢ
ɞɟɰɭɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝɭɡɪɚɫɬɚɫɥɚɬɤɢɲɢɢɨɫɬɚɥɟɩɨɬɪɟɩɲɬɢɧɟ
ȽɈȾɂɇȺ

ɇȺɁɂȼɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɊȿȺɅɂɁȺɌɈɊ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɈɋɇɈȼɁȺ
ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ

Ɍɪɟɬɦɚɧɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
ɩɨɱɢɧɢɥɚɰɚɧɚɫɢʂɚɭ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɦɨɞɧɨɫɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟɫɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɧɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
Äɋɢɝɭɪɧɚɤɭʄɚ³ɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Äɋɢɝɭɪɧɚɠɟɧɫɤɚ
ɤɭʄɚ³

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɡɚ
ɛɪɚɤɢɩɨɪɨɞɢɰɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɁɇɈɋ
ɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂɏ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺɂɁ
ȻɍȹȿɌȺȽɊȺȾȺ
ɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
614.000,00 ɞɢɧɚɪɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ 36.300.000,00 ɞɢɧɚɪɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɞɢɧɚɪɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ
ɨɩɪɟɦɭɡɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ
Äɋɢɝɭɪɧɟɤɭʄɟ³ 
ɞɢɧɚɪɚ ɡɚɧɚɛɚɜɤɭ
ɞɜɚɦɚʃɚɫɟɮɚɡɚɱɭɜɚʃɟ
ɥɢɱɧɢɯɫɬɜɚɪɢɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɨɩɪɟɦɭɡɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ
ɞɢɧɚɪɚ
ɞɢɧɚɪɚ ɡɚɪɚɱɭɧɚɪɫɤɭɨɩɪɟɦɭ 
ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ
ɨɩɪɟɦɭ
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ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɋɈɋɫɥɭɠɛɚɡɚɠɟɧɟ ɂɡɤɪɭɝɚ– ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɟɧɚɫɢʂɭɭ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚɫɚ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɝɪɚɻɚɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ȻȿȾȿɆɡɚɛɨɪɛɭ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɩɪɨɬɢɜɫɜɢɯɨɛɥɢɤɚ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɧɚɫɢʂɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢɧɚɞ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɠɟɧɚɦɚɢɞɟɰɨɦɪɨɦɫɤɟ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ɂɫɩɪɭɠɟɧɚɪɭɤɚ

ɋɬɨɩɧɚɫɢʂɭ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɎɈɌɈɇ

5. јун 2019.

 ɧɨɜɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɚɧ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɫɢʂɚ ɧɚɞ ɠɟɧɚɦɚ, ɚ ɞɚɬɚ ʁɟ ɩɨɞɪɲɤɚ ɤɚɦɩɚʃɢ Ä ɞɚɧɚ
ɚɤɬɢɜɢɡɦɚɩɪɨɬɢɜɧɚɫɢʂɚɧɚɞɠɟɧɚɦɚ³ɤɨʁɚɩɨɱɢʃɟɧɨɜɟɦɛɪɚɢ ɡɚɜɪɲɚɜɚɫɟɞɟɰɟɦɛɪɚɄɨɦɢɫɢʁɚɢɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɩɨɫɟɬɢɥɟɫɭ
Äɋɢɝɭɪɧɭɠɟɧɫɤɭɤɭʄɭ³ɢɬɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦɫɭɠɪɬɜɚɦɚɧɚɫɢʂɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢɭɪɭɱɟɧɢɩɨɤɥɨɧɢɉɪɢɥɢɤɨɦɩɨɫɟɬɟɢɡɧɟɬɢɫɭɩɪɨɛɥɟɦɢɢ
ɩɨɞɚɰɢ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɭ Äɋɢɝɭɪɧɨʁ ɠɟɧɫɤɨʁ ɤɭʄɢ³ ɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɠɪɬɜɟ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɢ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ
Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨʁɟɞɚʁɟɭɬɨɤɭɨɜɟɝɨɞɢɧɟɛɪɨʁɠɪɬɚɜɚɧɚɫɢʂɚɢɛɪɨʁɠɪɬɚɜɚɤɨʁɟɫɭɡɚɬɪɚɠɢɥɟɩɨɦɨʄɭɩɨɪɚɫɬɭɍɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟ
Äɋɢɝɭɪɧɨʁɠɟɧɫɤɨʁɤɭʄɢ³ ɫɟɨɛɪɚɬɢɥɨɡɚɩɨɦɨʄɢɫɚɜɟɬɜɢɲɟɨɞɠɟɧɚɌɚɱɚɧɛɪɨʁɠɟɧɚɤɨʁɟɫɭɩɪɟɬɪɩɟɥɟɧɚɫɢʂɟɢɥɢɡɚɬɪɚɠɢɥɟ
ɩɨɦɨʄɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭʁɟɬɟɲɤɨ ʁɟɭɬɜɪɞɢɬɢɢ ɝɨɬɨɜɨʁɟ ɢɞɟɧɬɢɱɚɧ ɫɚɩɨɞɚɰɢɦɚɤɨʁɢɫɭɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɧɚɧɢɜɨɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
ɢɡɨɜɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɍɬɨɤɭɧɨɜɟɦɛɪɚɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɄɨɦɢɫɢʁɟɭɰɟɧɬɪɭȽɪɚɞɚ ɨɛɟɥɟɠɟɧɚʁɟɤɚɦɩɚʃɚÄɞɚɧɚɚɤɬɢɜɢɡɦɚɩɪɨɬɢɜɧɚɫɢʂɚɧɚɞɠɟɧɚɦɚ³
ɞɟʂɟʃɟɦɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɚɭɱɟɫɧɢɰɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭɩɨɡɧɚɥɟɫɭɝɪɚɻɚɧɟɢɝɪɚɻɚɧɤɟɨɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚɧɚɫɢʂɚɧɚɞɠɟɧɚɦɚɭ
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ Ⱥɤɰɢʁɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɢɝɧɟ ɝɥɚɫ ɢ ɞɚ ɫɟ ɚɩɟɥɭʁɟ ɧɚ ɫɜɟ ɫɭɝɪɚɻɚɧɤɟ ɢ ɫɭɝɪɚɻɚɧɟ ɞɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɠɦɭɪɢɬɢ ɩɪɟɞ
ɧɚɫɢʂɟɦ ɞɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɨɤɪɟɬɚɬɢ ɝɥɚɜɭ ɤɚɞ ɜɢɞɢɦɨ ɧɚɫɢʂɟ ɢ ɤɚɞɚ ɫɦɨ ɫɜɟɞɨɰɢ ɧɚɫɢʂɚ ɚ ɞɚ ɫɟ ɛɪɚɧɢɦɨ ɢ ɛɨɪɢɦɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɢʂɟ ɧɟ
ɞɟɲɚɜɚɭɧɚɲɢɦɤɭʄɚɦɚ
ɄɨɦɢɫɢʁɚʁɟɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɭɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɚɬɪɢɛɢɧɭɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦÄɊɟɚɝɭʁ³ɫɚ
ɰɢʂɟɦɫɭɡɛɢʁɚʃɚɦɚɥɨɥɟɬɧɢɱɤɟɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɟɧɚɫɢʂɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢɢɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝɧɚɫɢʂɚɍɱɟɲʄɟɫɭɭɡɟɥɢɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚȳɟɥɟɧɚɐɪɧɨɝɨɪɚɰɤɚɨɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɉɨɥɢɰɢʁɫɤɟɭɩɪɚɜɟɇɨɜɢɋɚɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɋɢɝɭɪɧɟɠɟɧɫɤɟɤɭʄɟɐɟɧɬɪɚ
ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɋɜɨʁɢɦ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɦ ɢ ɭɱɟɲʄɟɦ ɞɨɩɪɢɧɟɥɢ ɫɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɬɟɦɚ ɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɤɨʁɢɢɯɩɪɚɬɟ
2016. ɝɨɞɢɧɚ

ɇȺɁɂȼɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɊȿȺɅɂɁȺɌɈɊ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɈɋɇɈȼɁȺ
ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ

Ɍɪɟɬɦɚɧɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
ɩɨɱɢɧɢɥɚɰɚɧɚɫɢʂɚɭ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɦɨɞɧɨɫɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟɫɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɧɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
Äɋɢɝɭɪɧɚɤɭʄɚ³ɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Äɋɢɝɭɪɧɚɠɟɧɫɤɚ
ɤɭʄɚ³
ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɡɚ
ɛɪɚɤɢɩɨɪɨɞɢɰɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɁɇɈɋ
ɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂɏ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺɂɁ
ȻɍȹȿɌȺȽɊȺȾȺ
ɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
ɞɢɧɚɪɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɞɢɧɚɪɚ
ɞɢɧɚɪɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɞɢɧɚɪɚ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
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ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɋɈɋɫɥɭɠɛɚɡɚɠɟɧɟ ɂɡɤɪɭɝɚ– ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɟɧɚɫɢʂɭɭ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚɫɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ
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ɞɢɧɚɪɚ

30. ɦɚʁɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ʁɚɜɧɨʁ ɞɟɛɚɬɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɟ ɫɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɢ
ɲɟɮɢɰɚ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɧɚ ɬɟɦɭ - Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɟ  ɋɚɜɟɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ – ɀɟɧɟ ɦɢɪ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɤɚɨ ʁɟɞɧɟ ɨɞ
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɫɜɟɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɢɪɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ɉɜɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ
ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ ɧɚ ɠɟɧɟ ɢ ɞɟɜɨʁɤɟ ɢ ɜɚɠɧɨɫɬ ɭɥɨɝɟ ɠɟɧɚ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɦɢɪɚ ɢ ɩɨɫɬɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɦ ɨɩɨɪɚɜɤɭ ɡɟɦʂɟ Ɍɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ʁɟ
ȼɥɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ  ɞɟɰɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɟ  ɋɚɜɟɬɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɍɇ– ɀɟɧɟɦɢɪɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ.
ɇɚ ʁɚɜɧɨʁ ɞɟɛɚɬɢ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɨ ɇɚɰɪɬɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɲɬɨ ɜɢɲɟ
ɚɤɬɟɪɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɱɢʁɢ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɨɪɝɚɧɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɜɨʁɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɫɭɞɫɬɜɚ
ɰɚɪɢɧɟɍɩɪɚɜɟɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟɤɪɢɜɢɱɧɢɯɫɚɧɤɰɢʁɚȻɂȺɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯɨɪɝɚɧɚɢɞɪ
21. ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɨɪɟɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɟ ɢ ɱɥɚɧɢɰɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɟ
ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɢʃɟ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ä ɢɡ ɤɪɭɝɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ³ ɤɨʁɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ ɩɪɨɦɨɜɢɲɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɦɨɝɧɟ
ɠɟɧɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɂɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɩɨɦɨʄ ɢɫɤɚɡɭʁɭ ɢ ɭ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɫɢʂɚ ɧɚɞ ɠɟɧɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ
ɝɢɧɟɤɨɥɨɲɤɟ ɩɪɟɝɥɟɞɟ ɡɚ ɠɟɧɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɨɛɟɡɟɻɟɧɨ ʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɋɈɋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɭ ɬɨɤɭ  ɱɚɫɚ ɤɚɨ ɩɨɞɪɲɤɚ ɠɟɧɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɤɚɨ ɫɬɚɥɧɚɩɨɞɪɲɤɚ, ɚɧɟɫɚɦɨɪɚɞɧɢɦɞɚɧɢɦɚɢɭɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟɲɬɨʁɟɫɜɚɤɚɤɨɧɟɞɨɜɨʂɧɨɊɚɞɧɚɋɈɋɬɟɥɟɮɨɧɭ
ʁɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɬɚɤɨɞɚɫɟɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɟ ʁɚɜʂɚʁɭɢɩɪɭɠɚʁɭɩɨɦɨʄɢɩɨɞɪɲɤɭ, ɚɥɢɫɭɫɟɧɚɫɟɞɧɢɰɢɢɡʁɚɫɧɢɥɟɞɚɬɪɚɠɟɞɚɫɟɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ƚɪɚɞɚ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɪɚɞɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɬɟɥɟɮɨɧ ɦɨɝɚɨ ɫɬɚɥɧɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɨɫɬɭɩɚɧ ɤɚɨ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɠɟɧɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɟɬɨɦ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɭ ɬɨɤɭ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ʁɟ ɨɛɟɥɟɠɟɧɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɤɚɦɩɚʃɚ Ä ɞɚɧɚ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɫɢʂɚ ɧɚɞ ɠɟɧɚɦɚ³ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
ɄɨɦɢɫɢʁɟɢɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ
ɋɟɞɧɢɰɚɄɨɦɢɫɢʁɟɛɢɥɚʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚɧɚɜɟɞɟɧɨʁɤɚɦɩɚʃɢ. ɍ ɰɟɧɬɪɭȽɪɚɞɚʁɟɩɪɢɝɨɞɧɨɦɚɤɰɢʁɨɦɨɛɟɥɟɠɟɧɫɜɟɬɫɤɢɞɚɧɛɨɪɛɟɩɪɨɬɢɜ
ɧɚɫɢʂɚɧɚɞɠɟɧɚɦɚ
2017. ɝɨɞɢɧɚ

ɇȺɁɂȼɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɊȿȺɅɂɁȺɌɈɊ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɈɋɇɈȼɁȺ
ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ

Ɍɪɟɬɦɚɧɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
ɩɨɱɢɧɢɥɚɰɚɧɚɫɢʂɚɭ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɦɨɞɧɨɫɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟɫɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɧɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
Äɋɢɝɭɪɧɚɤɭʄɚ³ɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Äɋɢɝɭɪɧɚɠɟɧɫɤɚ
ɤɭʄɚ³

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɡɚ
ɛɪɚɤɢɩɨɪɨɞɢɰɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɋɈɋɫɥɭɠɛɚɡɚɠɟɧɟ ɂɡɤɪɭɝɚ– ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɟɧɚɫɢʂɭɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚɫɚ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɤɨʁɢɫɭ ɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɂɁɇɈɋ
ɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂɏ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺɂɁ
ȻɍȹȿɌȺȽɊȺȾȺ
ɇɈȼɈȽɋȺȾȺ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ɞɢɧɚɪɚ
ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɯɢɞɪɚɧɬɫɤɭɦɪɟɠɭɭ
ɨɛʁɟɤɬɭÄɋɢɝɭɪɧɟɠɟɧɫɤɟ
ɤɭʄɟ³ 
ɞɢɧɚɪɚ ɞɢɧɚɪɚ ɡɚɨɩɪɟɦɭ
ɞɢɧɚɪɚ ɡɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ

ɞɢɧɚɪɚ

ɞɢɧɚɪɚ
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ɋɜɪɚɬɢɲɬɟɡɚ
ɫɟɤɫɭɚɥɧɟɪɚɞɧɢɰɟ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɉɊȿȼȿɇɌ

ɋɟɪɜɢɫɢɩɨɞɪɲɤɟɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɭ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚ
ɨɫɨɛɚɦɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɂɁɄɊɍȽȺ–
ȼɈȳȼɈȾɂɇȺ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ
,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

5. јун 2019.

ɞɢɧɚɪɚ

ɞɢɧɚɪɚ

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɧɚ;9,,ɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɦɚɪɬɚɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɚʁɟɈɞɥɭɤɭɨɭɫɜɚʁɚʃɭȿɜɪɨɩɫɤɟɩɨɜɟʂɟɨ
ɪɨɞɧɨʁ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɢ Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɩɨɥɨɜɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɤɚɨ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɪɨɞɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢɧɚɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
 ʁɭɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɩɪɢɥɢɱɟɧɨ ʁɟ ɫɜɟɱɚɧɨ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɩɨɜɟʂɟ ɨ ɪɨɞɧɨʁ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ ɝɨɫɬɢʁɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɦɟɞɢʁɚ ɩɨɬɩɢɫɚɨ
ȿɜɪɨɩɫɤɭɩɨɜɟʂɭɨɪɨɞɧɨʁɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦɤɚɨɩɨɞɪɲɤɚɠɟɧɚɦɚɠɪɬɜɚɦɚɧɚɫɢʂɚɭɩɪɨɞɢɰɢɡɚɩɟɪɢɨɞ2014 – ɝɨɞɢɧɚ

2014. ɝɨɞɢɧɚ

ɇȺɁɂȼɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɊȿȺɅɂɁȺɌɈɊ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɈɋɇɈȼɁȺ
ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ

ɉɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɛɨɪɛɢ
ɩɪɨɬɢɜɬɪɝɨɜɢɧɟ
ʂɭɞɢɦɚ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟɫɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɧɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
Äɋɢɝɭɪɧɚɤɭʄɚ³ɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Äɋɢɝɭɪɧɚɠɟɧɫɤɚ
ɤɭʄɚ³

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɁɇɈɋ
ɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂɏ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ɞɢɧɚɪɚ

ɞɢɧɚɪɚ ɡɚɨɩɪɟɦɭ
ɡɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ 
ɞɢɧɚɪɚ
ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ
ɞɢɧɚɪɚ
ɤɨɫɢɥɢɰɭɡɚɡɚɬɪɚɜɭɡɚ
Äɋɢɝɭɪɧɭɠɟɧɫɤɭɤɭʄɭ³

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɡɚ
ɛɪɚɤɢɩɨɪɨɞɢɰɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɭɬɟɦɇȿ
ɫɬɪɚɧɩɭɬɢɰɨɦ–
ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚɧɚɫɢʂɚ
ɦɟɻɭɦɥɚɞɢɦɚ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɞɢɧɚɪɚ

ɋɈɋɫɥɭɠɛɚɡɚɠɟɧɟ
ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɢɡɥɨɠɟɧɟɧɚɫɢʂɭɭ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ

ɂɡɤɪɭɝɚ– ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

20ɞɢɧɚɪɚ

ɞɢɧɚɪɚ

5. јун 2019.
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ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɋɜɪɚɬɢɲɬɟɡɚɞɟɰɭ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ȿɤɭɦɟɧɫɤɚɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚ
ɤɨʁɚɠɢɜɟɢɢɥɢɪɚɞɟ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɧɚɭɥɢɰɢ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ÄɌɚɪɝɟɬ³- ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨɝ ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚɤɨɞɦɥɚɞɢɯ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ɋɚɡɧɚʁɢɩɪɟɧɟɫɢ

Ɂɚɭɫɬɚɜɢ

Ɍɢɦɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɢ
ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ
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2015. ɝɨɞɢɧɚ
ɂɁɇɈɋ
ɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂɏ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺɂɁ
ȻɍȹȿɌȺȽɊȺȾȺ
ɇɈȼɈȽɋȺȾȺ

ɇȺɁɂȼɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɊȿȺɅɂɁȺɌɈɊ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɈɋɇɈȼɁȺ
ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ

ȿɞɭɤɚɰɢʁɚɭɱɟɧɢɤɚɢ
ɫɬɪɭɱɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɡɚ
ɦɨɝɭʄɟɧɚɱɢɧɟ
ɭɱɟɲʄɚɭɫɭɡɛɢʁɚʃɭ
ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɱɤɟ
ɞɟɥɢɤɜɟɧɰɢʁɟ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɞɢɧɚɪɚ

Ɍɪɟɬɦɚɧɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
ɩɨɱɢɧɢɥɚɰɚɧɚɫɢʂɚɭ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɦɨɞɧɨɫɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɞɢɧɚɪɚ

ɋɜɪɚɬɢɲɬɟɡɚɞɟɰɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɞɢɧɚɪɚ

ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟɫɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɧɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
Äɋɢɝɭɪɧɚɤɭʄɚ³ɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Äɋɢɝɭɪɧɚɠɟɧɫɤɚ
ɤɭʄɚ³

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɡɚ
ɛɪɚɤɢɩɨɪɨɞɢɰɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ɞɢɧɚɪɚ
ɞɢɧɚɪɚ

ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɨɩɪɟɦɭɡɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ
Äɋɢɝɭɪɧɟɤɭʄɟ³ 
ɞɢɧɚɪɚ ɡɚɧɚɛɚɜɤɭ
ɞɜɚɦɚʃɚɫɟɮɚɡɚɱɭɜɚʃɟ
ɥɢɱɧɢɯɫɬɜɚɪɢɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɞɢɧɚɪɚ

ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚ ɨɩɪɟɦɭɡɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ
ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɪɚɱɭɧɚɪɫɤɭɨɩɪɟɦɭ 
ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ
ɨɩɪɟɦɭ
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ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɋɈɋɫɥɭɠɛɚɡɚɠɟɧɟ ɂɡɤɪɭɝɚ– ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɟɧɚɫɢʂɭɭ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚɫɚ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ÄɌɚɪɝɟɬ³- ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨɝ ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚɤɨɞɦɥɚɞɢɯ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

Ɂɚɲɬɢɬɢɦɨɞɟɰɭɨɞ
ɡɥɨɫɬɚɜʂɚʃɚ

,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɄɪɟɚɬɢɜɧɢ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
Ɇɤɭɬɚɤɇɨɜɢɋɚɞ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ɂɫɩɪɭɠɟɧɚɪɭɤɚ

,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɝɪɚɻɚɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ȻȿȾȿɆɡɚɛɨɪɛɭ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɩɪɨɬɢɜɫɜɢɯɨɛɥɢɤɚ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɧɚɫɢʂɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢɧɚɞ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɠɟɧɚɦɚɢɞɟɰɨɦɪɨɦɫɤɟ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɟɤɨʁɢɦɚ
ɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɫɟɛɧɢ
ɨɛɥɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ɋɚɡɧɚʁɢɩɪɟɧɟɫɢ

Ɂɚɭɫɬɚɜɢ

ɋɬɨɩɧɚɫɢʂɭ

Ɍɢɦɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɢ
ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɎɈɌɈɇ

5. јун 2019.

2016. ɝɨɞɢɧɚ
ɂɁɇɈɋ
ɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂɏ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺɂɁ
ȻɍȹȿɌȺȽɊȺȾȺ
ɇɈȼɈȽɋȺȾȺ

ɇȺɁɂȼɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɊȿȺɅɂɁȺɌɈɊ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɈɋɇɈȼɁȺ
ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ

ȿɞɭɤɚɰɢʁɚɭɱɟɧɢɤɚɢ
ɫɬɪɭɱɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɡɚ
ɦɨɝɭʄɟɧɚɱɢɧɟ
ɭɱɟɲʄɚɭɫɭɡɛɢʁɚʃɭ
ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɱɤɟ
ɞɟɥɢɤɜɟɧɰɢʁɟ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɞɢɧɚɪɚ

Ɍɪɟɬɦɚɧɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
ɩɨɱɢɧɢɥɚɰɚɧɚɫɢʂɚɭ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɦɨɞɧɨɫɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɞɢɧɚɪɚ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
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ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟɫɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɧɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
Äɋɢɝɭɪɧɚɤɭʄɚ³ɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Äɋɢɝɭɪɧɚɠɟɧɫɤɚ
ɤɭʄɚ³

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɞɢɧɚɪɚ
ɞɢɧɚɪɚ

ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɧɚɦɟɲɬɚʁɭɋɜɪɚɬɢɲɬɭɡɚ
ɞɟɰɭɭɥɢɰɟɢɉɪɢɜɪɟɦɟɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ 
ɞɢɧɚɪɚ
ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɨɩɪɟɦɚɤɭʄɧɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ
ɚɩɚɪɚɬɢɡɚɋɜɪɚɬɢɲɬɟɡɚɞɟɰɭ
ɭɥɢɰɟ

ɋɜɪɚɬɢɲɬɟɡɚɞɟɰɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɡɚ
ɛɪɚɤɢɩɨɪɨɞɢɰɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɞɢɧɚɪɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɐɂȻɂɋ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ
ɡɥɨɫɬɚɜʂɚʃɚɞɟɰɟ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟȻȿɁȻȿȾɇȺ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ȻɍȾɍȶɇɈɋɌ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ɋɬɚɪɢɬɢɫɩɨɤɨʁɧɨ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɄɈɊȺɄ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟȳȺɌɂ
Ɉɇɂ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɎɈɌɈɇ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɉɊȿȼȿɇɌ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

Ɂɚɲɬɢɬɚɦɟɧɬɚɥɧɨ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ
ɨɫɨɛɚɨɞɡɥɨɫɬɚɜʂɚʃɚ

Ȼɨɪɛɚɩɪɨɬɢɜ
ɬɪɝɨɜɢɧɟ

Ɋɟɰɢɇȿɧɚɫɢʂɭ

Ɋɟɚɤɰɢʁɚ
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ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɋɈɋɫɥɭɠɛɚɡɚɠɟɧɟ ɂɡɤɪɭɝɚ– ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɢɡɥɨɠɟɧɟɧɚɫɢʂɭɭ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚɫɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ÄɌɚɪɝɟɬ³- ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɩɨɧɚɲɚʃɚɤɨɞɦɥɚɞɢɯ
ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ȳɟɞɧɚɤɢɭɧɟɧɚɫɢʂɭ

Ʉɥɢɤɧɢɪɟɚɥɧɨ

5. јун 2019.

2017. ɝɨɞɢɧɚ
ɂɁɇɈɋ
ɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂɏ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺɂɁ
ȻɍȹȿɌȺȽɊȺȾȺ
ɇɈȼɈȽɋȺȾȺ

ɇȺɁɂȼɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɊȿȺɅɂɁȺɌɈɊ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɈɋɇɈȼɁȺ
ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ

ȿɞɭɤɚɰɢʁɚɭɱɟɧɢɤɚɢ
ɫɬɪɭɱɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɡɚ
ɦɨɝɭʄɟɧɚɱɢɧɟ
ɭɱɟɲʄɚɭɫɭɡɛɢʁɚʃɭ
ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɱɤɟ
ɞɟɥɢɤɜɟɧɰɢʁɟ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɞɢɧɚɪɚ

Ɍɪɟɬɦɚɧɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
ɩɨɱɢɧɢɥɚɰɚɧɚɫɢʂɚɭ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɦɨɞɧɨɫɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɞɢɧɚɪɚ

ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟɫɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɧɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
Äɋɢɝɭɪɧɚɤɭʄɚ³ɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Äɋɢɝɭɪɧɚɠɟɧɫɤɚ
ɤɭʄɚ³

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɞɢɧɚɪɚ
ɞɢɧɚɪɚ

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɡɚ
ɛɪɚɤɢɩɨɪɨɞɢɰɭ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɞɥɭɤɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

9.500.000,00 ɞɢɧɚɪɚ

ɋɜɪɚɬɢɲɬɟɡɚɞɟɰɭ
ɭɥɢɰɟ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɞɢɧɚɪɚ

ɋɈɋɠɟɧɫɤɢɰɟɧɬɚɪ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ

ɞɢɧɚɪɚ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɯɢɞɪɚɧɬɫɤɭɦɪɟɠɭɭ
ɨɛʁɟɤɬɭÄɋɢɝɭɪɧɟɠɟɧɫɤɟ
ɤɭʄɟ³ 
ɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɨɩɪɟɦɭɡɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ
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ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɋɈɋɫɥɭɠɛɚɡɚɠɟɧɟ ɂɡɤɪɭɝɚ– ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɟɧɚɫɢʂɭɭ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚɫɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

Ʉɥɢɤɧɢɪɟɚɥɧɨ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ÄɌɚɪɝɟɬ³- ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚɤɨɞɦɥɚɞɢɯ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ȳɟɞɧɚɤɢɭɧɟɧɚɫɢʂɭ

,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɀɂȼɈɌ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɄȺɈɂɇɋɉɂɊȺɐɂȳȺ ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɉɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ȿɤɭɦɟɧɫɤɚɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɭɥɢɰɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɧɚɬɟɪɟɧɭ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɞɢɧɚɪɚ

ɋɜɪɚɬɢɲɬɟɡɚ
ɫɟɤɫɭɚɥɧɟɪɚɞɧɢɰɟ

ɋɟɪɜɢɫɢɩɨɞɪɲɤɟɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɭ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚ
ɨɫɨɛɚɦɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɉɊȿȼȿɇɌ

ɂɁɄɊɍȽȺ–
ȼɈȳȼɈȾɂɇȺ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚ
ɩɨɞɪɲɤɭɠɟɧɚɦɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
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ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɫɩɨɪɬɢɨɦɥɚɞɢɧɭɨɢɡɞɜɨʁɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢ ɪɨɞɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢɡɚɩɟɪɢɨɞ– 2017. ɝɨɞɢɧɚ
Ɉɛɥɚɫɬɫɩɨɪɬɚ ɭ ɝɨɞɢɧɢ:
1.

ɋɉɈɊɌɋɄɈɊȿɄɊȿȺɌɂȼɇɈȾɊɍɒɌȼɈɇȺȾȺ- ɌɊȿȶȿȾɈȻȺ- Ⱥɤɜɚɪɨɛɢɤɡɚɠɟɧɟ
ɬɪɟʄɟɝɠɢɜɨɬɧɨɝɞɨɛɚ - 500.000,00

2.

ȻɈȾɂȻɂɅȾɂɇȽɎɂɌɇȿɋɒɂɉɄȺ- Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚɡɚɠɟɧɟɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɇɨɜɨɝɋɚɞɚ 200.000,00

3.

ɋɌɈɇɈɌȿɇɂɋɄɂɄɅɍȻɇɋ- Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚɠɟɧɚɨɞɞɨɝɨɞɢɧɚɭɫɬɨɧɨɦɬɟɧɢɫɭ 150.000,00

4.

ɀɟɧɫɤɢɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɥɭɛɉɪɨɥɟɬɟɪ– „Ɇɚɥɚɤɨɲɚɪɤɚɲɢɰɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ - 250.000,00

5.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛɎɭɬɨɝ- ɒɤɨɥɚɨɞɛɨʁɤɟ- ɫɩɨɪɬɚɀɈɄɎɍɌɈȽ- 150.000,00

6.

ɀɟɧɫɤɢɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɥɭɛɉɪɨɥɟɬɟɪ- Ɍɭɪɧɢɪɦɚɥɢɯɤɨɲɚɪɤɚɲɢɰɚ- 150.000,00

7.

ɀɟɧɫɤɢɮɭɞɛɚɥɫɤɢɤɥɭɛɎɪɭɲɤɨɝɨɪɚɰ- Ɋɚɡɜɨʁɯɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɢɯɦɥɚɞɢɯɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢɦɥɚɞɢɯ
ɫɬɪɭɱʃɚɤɚɭɠɟɧɫɤɨɦɮɭɞɛɚɥɭ - 350.000,00

8.

ɋɩɨɪɬɫɤɢɤɥɭɛɋɬɚɪ- Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɲɤɨɥɚɨɞɛɨʁɤɟɡɚɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɟɞɟɜɨʁɱɢɰɟɭɡɪɚɫɬɚ ɨɞɞɨ
ɝɨɞɢɧɚ - 200.000,00

9.

ɄɥɭɛɪɢɬɦɢɱɤɟɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟɊɂɌɆɂɄȺ- 124.000,00

10.

ɀɟɧɫɤɢɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɥɭɛɉɪɨɥɟɬɟɪ - 700.000,00

11.

ɀɟɧɫɤɢɤɭɝɥɚɲɤɢɤɥɭɛȼɨʁɜɨɞɢɧɚ - 280.000,00

12.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛɎɭɬɨɝ - 1.060.000,00

13.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛ „ɇɨɜɢɋɚɞ“ - 330.000,00

14.

ɀɟɧɫɤɢɮɭɞɛɚɥɫɤɢɤɥɭɛɎɪɭɲɤɨɝɨɪɚɰ - 650.000,00

15.

ɀɟɧɫɤɢɲɚɯɨɜɫɤɢɤɥɭɛȾȺɆȿ - 140.000,00

Ɉɛɥɚɫɬɫɩɨɪɬɚɭ 2015. ɝɨɞɢɧɢ:
1.

ɋɉɈɊɌɋɄɈ ɊȿɄɊȿȺɌɂȼɇɈ ȾɊɍɒɌȼɈ ɇȺȾȺ - ɌɊȿȶȿ ȾɈȻȺ - Ⱥɤɜɚɪɨɛɢɤ ɡɚ ɠɟɧɟ
ɬɪɟʄɟɝɠɢɜɨɬɧɨɝɞɨɛɚ - 540.000,00

2.

ɋɌɈɇɈɌȿɇɂɋɄɂɄɅɍȻɇɋ- Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚɠɟɧɚɨɞɞɨɝɨɞɢɧɚɭɫɬɨɧɨɦɬɟɧɢɫɭ 150.000,00

3.

ɄɈɒȺɊɄȺɒɄɂɄɅɍȻɐɍȻɂ- Ʉɨɲɚɪɤɚɡɚɞɟɱɚɤɟɢɞɟɜɨʁɱɢɰɟ- 200.000,00

4.

ɀɟɧɫɤɢɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɥɭɛɉɪɨɥɟɬɟɪ„Ɇɚɥɚɤɨɲɚɪɤɚɲɢɰɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ - 280.000,00

5.

Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ  ɇɈȼɈɋȺȾɋɄȺ ɀȿɇɋɄȺ ɄɈɒȺɊɄȺɒɄȺ ȺɄȺȾȿɆɂȳȺ – Ɋɚɞ ɫɚ
ɩɢɨɧɢɫɪɤɨɦɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɨɦɝɟɧɟɪɚɰɢʁɨɦ - 420.000,00

6.

ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌɋɄɂ ɀȿɇɋɄɂ ɊɍɄɈɆȿɌɇɂ ɄɅɍȻ  ȼɈȳȼɈȾɂɇȺ - ɒɤɨɥɚ Ɋɚɫɬɢɦɨ 320.000,00

7.

ɀɟɧɫɤɢɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɥɭɛɉɪɨɥɟɬɟɪ - 720.000,00

8.

ɄɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɥɭɛɇɈȼɈɋȺȾɋɄȺɀȿɇɋɄȺɄɈɒȺɊɄȺɒɄȺȺɄȺȾȿɆɂȳȺ - 540.000,00
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9.

ɀɟɧɫɤɢɤɭɝɥɚɲɤɢɤɥɭɛȼɨʁɜɨɞɢɧɚ - 360.000,00

10.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛɎɭɬɨɝ - 1.440.000,00

11.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛɇɨɜɢɋɚɞ - 360.000,00

12.

ɀɟɧɫɤɢɪɭɤɨɦɟɬɧɢɤɥɭɛȼɨʁɜɨɞɢɧɚ - 3.200.000,00
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Ɉɛɥɚɫɬɫɩɨɪɬɚɭ 2016. ɝɨɞɢɧɢ:
1.

ɄɥɭɛɪɢɬɦɢɱɤɟɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟɊɂɌɆɂɄȺ - 180.000,00

2.

ɀɟɧɫɤɢɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɥɭɛɉɪɨɥɟɬɟɪ - 600.000,00

3.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛɎɭɬɨɝ - 1.340.000,00

4.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛɇɨɜɢɋɚɞ - 290.000,00

5.

ɀɟɧɫɤɢɪɭɤɨɦɟɬɧɢɤɥɭɛ0,1$48$-VOJVODINA" - 2.280.000,00

6.

ɀɟɧɫɤɢɮɭɞɛɚɥɫɤɢɤɥɭɛȼɈȳȼɈȾɂɇȺ - 900.000,00

7.

ɀɟɧɫɤɢɮɭɞɛɚɥɫɤɢɤɥɭɛɎɪɭɲɤɨɝɨɪɚɰ - 480.000,00

8.

ɀȿɇɋɄɂɎɍȾȻȺɅɋɄɂɄɅɍȻȻɂɋɌɊɂɐȺ - 120.000,00

9.

ɀɟɧɫɤɢɤɭɝɥɚɲɤɢɤɥɭɛȼɨʁɜɨɞɢɧɚ - 280.000,00

10.

ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌɋɄɂɀȿɇɋɄɂɊɍɄɈɆȿɌɇɂɄɅɍȻȼɈȳȼɈȾɂɇȺ- 240.00,00

Ɉɛɥɚɫɬɫɩɨɪɬɚɭ2017. ɝɨɞɢɧɢ
1.

ɄɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɥɭɛɇɈȼɈɋȺȾɋɄȺɀȿɇɋɄȺɄɈɒȺɊɄȺɒɄȺȺɄȺȾȿɆɂȳȺ - 1.500.000,00

2.

ɀɟɧɫɤɢɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɥɭɛɉɪɨɥɟɬɟɪ - 600.000,00

3.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛɎɭɬɨɝ - 2.000.000,00

4.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛɇɨɜɢɋɚɞ - 500.000,00

5.

ɀɟɧɫɤɢɪɭɤɨɦɟɬɧɢɤɥɭɛ0,1$48$ - 2.000.000,00

6.

ɀɟɧɫɤɢɮɭɞɛɚɥɫɤɢɤɥɭɛȼɈȳȼɈȾɂɇȺ - 1.000.000,00

7.

ɀȿɇɋɄɂɎɍȾȻȺɅɋɄɂɄɅɍȻȻɂɋɌɊɂɐȺ - 300.000,00

8.

ɀɟɧɫɤɢɤɭɝɥɚɲɤɢɤɥɭɛȼɨʁɜɨɞɢɧɚ - 350.000,00

9.

ɀɟɧɫɤɢɲɚɯɨɜɫɤɢɤɥɭɛȾȺɆȿ - 100.000,00

10.

ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌɋɄɂɀȿɇɋɄɂɊɍɄɈɆȿɌɇɂɄɅɍȻȼɈȳȼɈȾɂɇȺ-200.000,00

11.

ɀɟɧɫɤɢɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɥɭɛɉɪɨɥɟɬɟɪ - 600.000,00

12.

ɀɟɧɫɤɢɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢɤɥɭɛ„ɇɨɜɢɋɚɞ“ - 500.000,00

13.

ɀɟɧɫɤɢɪɭɤɨɦɟɬɧɢɤɥɭɛ0,1$48$ - 2.500.000,00

14.

ɀɟɧɫɤɢɮɭɞɛɚɥɫɤɢɤɥɭɛȼɈȳȼɈȾɂɇȺ - 1.000.000,00

15.

ɀȿɇɋɄɂɎɍȾȻȺɅɋɄɂɄɅɍȻȻɂɋɌɊɂɐȺ - 300.000,00

16.

ɀɟɧɫɤɢɤɭɝɥɚɲɤɢɤɥɭɛȼɨʁɜɨɞɢɧɚ - 350.000,00

17.

ɀɟɧɫɤɢɲɚɯɨɜɫɤɢɤɥɭɛȾȺɆȿ - 100.000,00
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Ɉɛɥɚɫɬɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɨɦɥɚɞɢɧɭ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ:
1.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɝɪɚɻɚɧɚɋɈɋɀȿɇɋɄɂɐȿɇɌȺɊ - ɉɪɨʁɟɤɬɧɨɪɟɲɟʃɟ - 200.000,00

2.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɋɈɋ ɀȿɇɋɄɂ ɐȿɇɌȺɊ - ɉɪɢɯɜɚɬɚɦ ɪɚɡɥɢɤɟ - ɫɬɨɩ ɞɢɫɤɢɪɦɢɧɚɰɢʁɢ! 150.000,00

Ɉɛɥɚɫɬɩɪɨʁɟɤɬɧɨɝɩɥɚɧɢɪɚʃɚɭ2015. ɝɨɞɢɧɢ:
1.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɠɟɧɚɆɈɄɈɒ - ɉɪɨʁɟɤɬɢ-ɩɪɢɩɪɟɦɚ, ɩɢɫɚʃɟɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟ 350.000,00

ɍ ɝɨɞɢɧɢ:
1.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɠɟɧɚɆɈɄɈɒ - Ɂɞɪɚɜɚɩɪɢɱɚ - 300.000,00

2.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɠɟɧɚɆɈɄɈɒ - ɂɧɤɥɭɡɢɜɧɚɲɤɨɥɚɫɩɨɪɬɚ - 200.000,00

3.

Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɊȺɋɉɍɋɌɂɅɂɒɌȿ ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɠɟɧɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɡɨɪɚ ɭ ɰɢʂɭ ɦɨɬɢɜɢɫɚʃɚ
ɞɟɜɨʁɱɢɰɚɢ ɞɟɜɨʁɚɤɚɢɡ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɞɚɫɟɚɤɬɢɜɧɢʁɟɛɚɜɟɫɩɨɪɬɨɦɢɮɢɡɢɱɤɨɦɚɤɬɢɜɧɨɲʄɭ 150.000,00

4.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɉɪɟɜɟɧɬ ɋɜɪɚɬɢɲɬɟɡɚɫɟɤɫɭɚɥɧɟɪɚɞɧɢɰɟ - 200.000,00

ɍ ɝɨɞɢɧɢ:
1.

"ɍȾɊɍɀȿȵȿ ɊɈɆɋɄɂɏ ɋɌɍȾȿɇȺɌȺ - Ʉɚɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɨɛɟʄɚɜɚ - ɤɚɪɢʁɟɪɧɨ ɜɨɻɟʃɟ
ɞɟɜɨʁɚɤɚɊɨɦɤɢʃɚɭɩɟɬɪɨɦɫɤɢɯɧɚɫɟʂɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ- 170.000,00

2.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɠɟɧɚɆɈɄɈɒ Ʉɭɥɚɜɢɪɢɧɬ - 100.000,00

3.

ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟɩɨɥɢɬɢɤɟ - Ɇɥɚɞɚɢɛɟɡɛɟɞɧɚ- 140.000,00

4.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɝɪɚɻɚɧɚɋɈɋɀȿɇɋɄɂɐȿɇɌȺɊ- ɇɚɭɱɢɦɥɚɞɟɩɪɨɦɟɧɢɫɜɟɬ - 100.000,00
ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨɨɢɡɞɜɨʁɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɭɛɭʇɟɬɭɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɪɨɞɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢɡɚɩɟɪɢɨɞ– ɝɨɞɢɧɚ

 ɝɨɞɢɧɚ ÄȺɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɡɞɪɚɜʂɚ³ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ÄȻɭɻɟʃɟ ɞɚɦɟ³ɭ
ɭɤɭɩɧɨɦɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚ
 ɝɨɞɢɧɚ ÄȺɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɡɞɪɚɜʂɚ³ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ÄȻɭɻɟʃɟ ɞɚɦɟ³ɭ
ɭɤɭɩɧɨɦɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚ
ɝɨɞɢɧɚÄȺɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɡɞɪɚɜʂɚ³ʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚɩɪɨʁɟɤɚɬÄȻɭɻɟʃɟɞɚɦɟ³ɭ
ɭɤɭɩɧɨɦɢɡɧɨɫɭɨɞ ɞɢɧɚɪɚ
Äɍɞɪɭɠɟʃɟɪɨɦɫɤɢɯɫɬɭɞɟɧɚɬɚ³ʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɨɩɪɨʁɟɤɚɬÄɁɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɢɨɱɭɜɚʃɟ ɡɞɪɚɜʂɚɦɚʁɤɢɢɦɚɥɟɞɟɰɟɭɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ³ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚ
 ɝɨɞɢɧɚ Ⱥɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɡɞɪɚɜʂɚ³ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ÄȻɭɻɟʃɟ ɞɚɦɟ³ ɭ
ɭɤɭɩɧɨɦɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚÄɨɤɬɨɛɚɪ- ɋɜɟɬɫɤɢɞɚɧɛɨɪɛɟɩɪɨɬɢɜɪɚɤɚɞɨʁɤɟ³ɢɌɪɢɛɢɧɭ
Äɀɢɜɨɬɛɟɡɪɚɤɚ³ɭɭɤɭɩɧɨɦɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚ
ɍ ɰɢʂɭ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɨɞɧɟ ɨɫɟɬʂɢɜɨɫɬɢ  ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɭ ɛɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ ɛɢɥɨ
ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ  ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁ ɠɟɧɫɤɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ ɩɭɬɟɦ ɞɨɞɟɥɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɫɭɨɞɨɛɪɟɧɚɡɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɠɟɧɚɭɪɚɫɩɨɧɭɨɞ
150.000,00 ɞɨɞɢɧɚɪɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɜɪɫɬɟɨɬɩɨɱɟɬɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
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ɋɚɞɨɞɟɥɨɦɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚɡɚɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɠɟɧɚɫɟɩɨɱɟɥɨɝɨɞɢɧɟɤɚɞɚʁɟɡɚɬɟɧɚɦɟɧɟɭ
ɛɭʇɟɬɭȽɪɚɞɚɢɡɞɜɨʁɟɧɨɞɢɧɚɪɚɢɤɚɞɚɫɭɫɪɟɞɫɬɜɚɨɞɨɛɪɟɧɚɡɚɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɠɟɧɚ
Ɍɟɯɧɢɱɤɚɩɨɞɪɲɤɚɩɪɢɥɢɤɨɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɫɜɢɯɦɟɪɚɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɚɢɡɦɟɻɭ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɠɟɧɚɧɚɦʁɟɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ-ɮɢɥɢʁɚɥɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɍɈɞɥɭɰɢɨɛɭʇɟɬɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɝɨɞɢɧɭɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚɫɭɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɱɟɬɢɪɢɜɪɫɬɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚ– ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɬɨ
1.

ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ– ɧɨɜɚɪɚɞɧɚɦɟɫɬɚ

2.

ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɰɢ– ɫɬɪɭɱɧɚɩɪɚɤɫɚ

3.

ɨɬɜɚɪɚʃɟɧɨɜɢɯɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ– ɩɪɢɜɚɬɧɢɫɟɤɬɨɪ

4.

ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɠɟɧɚ– ɠɟɧɫɤɨɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟɠɟɧɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭɤɚɨ ɨɪɝɚɧ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɛɭʇɟɬɚɞɚɥɚʁɟɜɟɥɢɤɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦɨɫɧɚɠɢɜɚʃɭɠɟɧɚ.

ɊȺȾɇȺȽɊɍɉȺ ɁȺɂɁɊȺȾɍɅɈɄȺɅɇɈȽ
ȺɄɐɂɈɇɈȽɉɅȺɇȺ ɁȺɊɈȾɇɍɊȺȼɇɈɉɊȺȼɇɈɋɌȽɊȺȾȺɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɈɞɥɭɤɟɨɭɫɜɚʁɚʃɭȿɜɪɨɩɫɤɟɩɨɜɟʂɟɨɪɨɞɧɨʁɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ³ ɛɪɨʁ  Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɞɨɧɟɨ ʁɟ
Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɪɨɞɧɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɛɪɨʁ 021-02/2018-129-,,ɨɞɚɩɪɢɥɚɝɨɞɢɧɟ ɱɢʁɢʁɟɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɩɪɨɩɢɫɟ
ɢɪɟɮɟɪɟɧɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɟɢɡɨɛɥɚɫɬɢɪɨɞɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢɢɡɪɚɞɢ ɫɜɨʁɩɥɚɧɢɩɪɨɝɪɚɦɪɚɞɚɞɟɮɢɧɢɲɟ
ɩɨʁɦɨɜɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɩɨɜɟʂɟ ɨ ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɢ ɠɟɧɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɠɢɜɨɬɭɬɟɢɡɪɚɞɢ ɇɚɰɪɬɥɨɤɚɥɧɨɝɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɪɨɞɧɭɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ɍɚɱɤɨɦ,,ɊɟɲɟʃɚɭɊɚɞɧɭɝɪɭɩɭɢɦɟɧɨɜɚɧɢɫɭ
ȾɚɧɢʁɟɥɚɄɨɫɬɢʄɨɞɛɨɪɧɢɰɚɭɋɤɭɩɲɬɢɧɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɚ
ȻɪɚɧɤɚȺɥɟɤɫɢʄɲɟɮɢɰɚɈɞɫɟɤɚɡɚɪɨɞɧɭɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚ
ɨɲɬɟɩɨɫɥɨɜɟɱɥɚɧɢɰɚ
ɆɢɪʁɚɧɚȼɚɫɢɥɢʄɨɞɛɨɪɧɢɰɚɭɋɤɭɩɲɬɢɧɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɱɥɚɧɢɰɚ
ȳɟɥɟɧɚɆɚɪɢɧɤɨɜɢʄɨɞɛɨɪɧɢɰɚɭɋɤɭɩɲɬɢɧɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɱɥɚɧɢɰɚ
ɞɪȾɪɚɝɚɧɚȶɨɪɢʄɞɨɰɟɧɬɉɪɚɜɧɨɝɮɚɤɭɥɬɟɬɚɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɱɥɚɧɢɰɚ
ȳɟɥɟɧɚɄɟɲɟʂɨɞɛɨɪɧɢɰɚɭɋɤɭɩɲɬɢɧɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɱɥɚɧɢɰɚ
ȻɪɚɧɢɫɥɚɜɚȺɪɚɻɚɧɍɞɪɭɠɟʃɟɦɥɚɞɢɯɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚÄɍɆɇɂ³ɱɥɚɧɢɰɚ
ɁɨɪɚɧɊɚɞɭɥɨɜɢʄɫɟɤɪɟɬɚɪɅɨɤɚɥɧɟɦɪɟɠɟɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟɢɩɨɞɪɲɥɭɅȽȻɌ
ɨɫɨɛɚɦɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɱɥɚɧ
ȻɨʁɚɧȼɪɚʃɤɨɜɢʄɧɚɱɟɥɧɢɤɈɞɟʂɟʃɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɢʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɋɟɤɬɨɪɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟɢɨɞɧɨɫɟɫɚʁɚɜɧɨɲʄɭɋɥɭɠɛɟɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɟɉɨɤɪɚʁɢɧɟȼɨʁɜɨɞɢɧɟɱɥɚɧ
ȴɭɛɢɰɚɆɢʁɚɬɨɜɢʄɌɨɩɚɥɨɜɩɨɦɨʄɧɢɰɚɧɚɱɟɥɧɢɤɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɫɩɨɪɬɢɨɦɥɚɞɢɧɭɱɥɚɧɢɰɚ
ɦɪɆɚɪɢʁɚȾɨɫɬɚɧɢʄɲɟɮɢɰɚɋɬɪɭɱɧɟɫɥɭɠɛɟɁɚɲɬɢɬɧɢɤɚɝɪɚɻɚɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɱɥɚɧɢɰɚ
ɋɜɟɬɥɚɧɚɋɟɥɚɤɨɜɢʄɩɨɦɨʄɧɢɰɚɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɝɫɟɤɪɟɬɚɪɚɡɚɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɭɢɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɩɨɥɨɜɚ
ɱɥɚɧɢɰɚ
ɇɚɞɚɉɚɞɟʁɫɤɢɒɟɤɟɪɨɜɢʄɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟʂɤɚɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚɡɚɠɟɧɟɢɞɟɰɭɠɪɬɜɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ
ɧɚɫɢʂɚÄɋɢɝɭɪɧɚɠɟɧɤɚɤɭʄɚ³ɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɱɥɚɧɢɰɚ
ɇɚɜɟɞɟɧɢɦɊɟɲɟʃɟɦɨɛɚɜɟɡɚɧɢɫɭɨɪɝɚɧɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚʁɚɜɧɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɭɫɬɚɧɨɜɟɢɨɫɬɚɥɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɞɚɩɪɭɠɟɫɬɪɭɱɧɭɩɨɦɨʄɩɨɞɚɬɤɟɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
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ɧɚɡɚɯɬɟɜɊɚɞɧɟɝɪɭɩɟɚɭɰɢʂɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɨɝɩɪɨɰɟɫɚɧɚɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚɞɟɦɨɤɪaɬɢɱɧɨɫɬɢɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɨɫɬɢɢɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɭɩɨɫɬɭɩɤɭ
Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ʁɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɟ ɩɨɡɢɜɚɥɚ ɱɥɚɧɢɰɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɪɨɞɧɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɬɟ ɞɪɭɝɚ ɥɢɰɚ
ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɜɨʁɢɦ ɫɭɝɟɫɬɢʁɚɦɚ ɭɬɢɰɚɥɚ ɧɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɇɚɰɪɬɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɩɟɪɢɨɞ2019-2020.
ɅɢɰɚɩɨɡɢɜɚɧɚɧɚɫɟɞɧɢɰHɊɚɞɧɟɝɪɭɩɟ:
ɋɚʃɚȾɪɚɲɤɨɨɞɛɨɪɧɢɰɚɭɋɤɭɩɲɬɢɧɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ʌɚɞɢɫɥɚɜɉɟɥɟ, ÄȾɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ³ɇɨɜɢɋɚɞ
ȺɧɢɬɚȾɭɧɻɟɪɫɤɢ, ȳɚɜɧɨɝɪɚɞɫɤɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟ Äɇɨɜɢɋɚɞ³ɇɨɜɢɋɚɞ

ɐɂȴȿȼɂɂɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿɅɈɄȺɅɇɈȽȺɄɐɂɈɇɈȽɉɅȺɇȺ ɁȺɊɈȾɇɍ
ɊȺȼɇɈɉɊȺȼɇɈɋɌȽɊȺȾȺɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɚ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɤɚɨ ɢ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɡɚ ɪɨɞɧɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɩɪɟɭɡɟo
ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟɦȿɜɪɨɩɫɤɟɩɨɜɟʂɟɨɪɨɞɧɨʁɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢɭɬɜɪɻɟɧɨʁɟɞɚɫɭɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟɨɛɥɚɫɬɢ
1. ȽɊȺȾɇɈȼɂɋȺȾɉɊȿɉɈɁɇȺɌɄȺɈȽɊȺȾɊɈȾɇȿɊȺȼɇɈɉɊȺȼɇɈɋɌɂɂɉɈɌɉɂɋɇɂɄ
ȿȼɊɈɉɋɄȿɉɈȼȿȴȿɈɊȺȼɇɈɉɊȺȼɇɈɋɌɂɀȿɇȺɂɆɍɒɄȺɊȺɐȺ
2. ɉɈɅɂɌɂɄȿɄɈȳȿȾɈɇɈɋɂɂɋɉɊɈȼɈȾɂȽɊȺȾɇɈȼɂɋȺȾɋɍɊɈȾɇɈɈȾȽɈȼɈɊɇȿȺ
ȾɈɋɌɍɉɇɈɋɌɍɋɅɍȽȺɋȼɂɆȽɊȺȭȺɇɂɆȺɂȽɊȺȭȺɇɄȺɆȺȳȿɍɇȺɉɊȿȭȿɇȺ
3. ɍɇȺɉɊȿȭȿɇȺȳȿɊȺȼɇɈɉɊȺȼɇɈɋɌɀȿɇȺɂɆɍɒɄȺɊȺɐȺɍȳȺȼɇɈɆɂɉɊɂȼȺɌɇɈɆ
ɀɂȼɈɌɍ
4. ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌɂɀȿɇȺ
ɍɰɢʂɭɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɰɢʂɟɜɚɧɚɞɥɟɠɧɢɨɪɝɚɧɢȽɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ʄɟɭɬɨɤɭ
ɢɝɨɞɢɧɟɫɩɪɨɜɟɫɬɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢɤɚɡɚɧɟɭɬɚɛɟɥɢ ɧɚɫɬɪ0Ɂɚɩɪɚʄɟʃɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ  ɫɬɚɜ  Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɝɪɚɞɫɤɢɦ
ɭɩɪɚɜɚɦɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ³ɛɪ52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɚʁɟȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɩɲɬɟɩɨɫɥɨɜɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ.
ɍ ɩɪɢɤɚɡɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɚɬɢ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɢɡɪɚɞɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɩɥɚɧɨɜɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ.
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɪɨɞɧɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚʄɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɚɬɢ ɧɚ ɲɟɫɬɨɦɟɫɟɱɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɪɨɞɧɨɨɫɟɬʂɢɜɟɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟɭɨɤɜɢɪɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚ
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ɌȺȻȿɅȺɊɇɂɉɊɂɄȺɁȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ɈɩɲɬɢɰɢʂȽɊȺȾɇɈȼɂɋȺȾɉɊȿɉɈɁɇȺɌɄȺɈȽɊȺȾɊɈȾɇȿɊȺȼɇɈɉɊȺȼɇɈɋɌɂɂ
ɉɈɌɉɂɋɇɂɄȿȼɊɈɉɋɄȿɉɈȼȿȴȿɈɊȺȼɇɈɉɊȺȼɇɈɋɌɂɀȿɇȺɂɆɍɒɄȺɊȺɐȺ
ɂɇȾɂɄȺɌɈɊɂ
ȻɪɨʁɝɪɚɻɚɧɚɢɝɪɚɻɚɧɤɢɤɨʁɢʁɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨȿɜɪɨɩɫɤɨʁɩɨɜɟʂɢɢɤɨʁɢɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȽɪɚɞɚɭɫɦɟɪɟɧɟ
ɤɚɪɨɞɧɨʁɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ȼɢɞʂɢɜɨɫɬɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȽɪɚɞɚɭɐȿɆɊɨɩɫɟɪɜɚɬɨɪɢʁɢ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ
ɉɨɜɟʄɚɧɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ
ɝɪɚɻɚɧɚɢɝɪɚɻɚɧɤɢɨ
ȿɜɪɨɩɫɤɨʁɩɨɜɟʂɢɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚȽɪɚɞɚɧɚ
ʃɟɧɨɦɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɚɧɤɟɬɟɫɚ
ɝɪɚɻɚɧɢɦɚɢɝɪɚɻɚɧɤɚɦɚɨ
ɪɨɞɧɨʁɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɤʂɭɱɧɢɦɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚɭ
ɩɨɥɨɠɚʁɭɦɭɲɤɚɪɚɰɚɢɠɟɧɚ
ɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢɨ
ȿɜɪɨɩɫɤɨʁɩɨɜɟʂɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ȼɪɨʁɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚɰɚ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɋɨɤ
2019 -2020.

Ɇɟɞɢʁɫɤɚɤɚɦɩɚʃɚɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭ ɨȿɜɪɨɩɫɤɨʁɩɨɜɟʂɢɢ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ʁɚɜɧɨɫɬɢɨɩɪɢɦɟɧɢɉɨɜɟʂɟɢ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɅȺɉɚ

Ȼɪɨʁɦɟɞɢʁɫɤɢɯɤɭʄɚ
ɤɨʁɟɫɭɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟɭ
ɤɚɦɩɚʃɢɢɫɚɞɪɠɚʁ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɢ
ɫɚɨɩɲɬɟʃɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ

2019 -2020.

Ɍɪɢɛɢɧɟɢʁɚɜɧɢɞɨɝɚɻɚʁɢ
Ɇɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɤɢ
ɰɢɜɢɥɧɢɦɫɟɤɬɨɪɨɦɢɦɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
ɇɨɫɢɨɰɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
ɋɄȽɈ

2019 -2020.

ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ
ɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚɫɚɪɚɞʃɚɤɚɨ
ɢɫɚɪɚɞʃɚɫɚɞɪɭɝɢɦ
ɝɪɚɞɨɜɢɦɚɩɨɬɩɢɫɧɢɰɢɦɚ
ɉɨɜɟʂɟɭɋɪɛɢʁɢɢɧɚ
ɧɢɜɨɭȿɍ
ɉɪɢʁɚɜɚɭɐȿɆɊ

ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ
ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭ
ɝɪɚɞɫɤɢɦɭɩɪɚɜɚɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɦɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɭ
Ƚɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ȼɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

Ɋɨɤ
2020.

ɉɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟɉɨɜɟʂɟ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ɋɄȽɈ

2020.

Ɋɟɞɨɜɧɨɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɨɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ɒɢɪɚʁɚɜɧɨɫɬ

2020.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɨɛɭɤɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚ 
ɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟɢɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɟɭ
ɝɪɚɞɫɤɢɦɭɩɪɚɜɚɦɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ȼɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɫɟɦɢɧɚɪɚ
Ȼɪɨʁ
ɭɱɟɫɧɢɤɚɭɱɟɫɧɢɰɚ
ɉɪɨɦɟɧɟɭɡɧɚʃɭɢ
ɧɢɜɨɭ
ɢɧɮɨɦɪɢɫɚɧɨɫɬɢɩɪɟ
ɢɧɚɤɨɧɨɛɭɤɟ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
ɋɄȽɈ
ɇɨɫɢɨɰɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
ɋɄȽɈ
ɂɡɚɛɪɚɧɢɟɞɭɤɚɬɨɪɢ

Ɋɨɤ
2019 -2020.
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Ⱥɧɤɟɬɚɫɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɨ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɪɨɞɧɟ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢɨȿɜɪɨɩɫɤɨʁ
ɩɨɜɟʂɢ

Ȼɪɨʁɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚɰɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭȳɉȳɄɉ
ɢɍɫɬɚɧɨɜɚɦɚɱɢʁɢʁɟ
ɨɫɧɢɜɚɱȽɪɚɞɇɨɜɢ
ɋɚɞ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
ȳɚɜɧɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚ,
ȳɚɜɧɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɢɭɫɬɚɧɨɜɟɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱ
Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ

ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɇɨɫɢɨɰɢ

ɉɨɜɟʄɚɧɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ
ɪɨɞɧɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɢ
ɫɬɜɨɪɟɧɢɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢɡɚ
ʃɢɯɨɜɨɫɭɡɛɢʁɚʃɟ

ɋɟɦɢɧɚɪɢɫɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɭ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨʁɭɫɬɚɧɨɜɢ
„Ɋɚɞɨɫɧɨɞɟɬɢʃɫɬɜɨ“

Ȼɪɨʁɩɨɥɚɡɧɢɤɚ
ɫɟɦɢɧɚɪɚ;
ȼɪɫɬɚɫɟɦɢɧɚɪɚ;
ɋɟɦɢɧɚɪɢ
ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɧɚɭɤɟɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
Ʉɚɦɩɚʃɚɭɨɫɧɨɜɧɢɦɢ
Ȼɪɨʁɩɨɥɚɡɧɢɤɚ
ɫɪɟɞʃɢɦɲɤɨɥɚɦɚɡɚ
ɋɟɦɢɧɚɪɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɟɢɭɱɟɧɢɤɟ
ȼɪɫɬɚɫɟɦɢɧɚɪɚ
ɋɟɦɢɧɚɪɢ
ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɩɪɨɫɜɟɬɟɧɚɭɤɟɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɜɪɲʃɚɱɤɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ȳɚɜɧɚɤɚɦɩɚʃɚɨɡɧɚɱɚʁɭ
Ȼɪɨʁɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ
ɦɭɲɤɚɪɚɰɚɢɠɟɧɚ ɭɞɪɭɲɬɜɭ ɬɪɢɛɢɧɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ʁɚɜɧɢɯɱɚɫɨɜɚ

2019.

Ɋɨɤ

ɂɡɚɛɪɚɧɢɟɞɭɤɚɬɨɪɢ
ɋɄȽɈ

2020.

ɂɡɚɛɪɚɧɢɟɞɭɤɚɬɨɪɢ
ɋɄȽɈ
ɍɞɪɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɤɢ

ɨɤɬɨɛɚɪ– ɦɚʁ
2020.

Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
ɋɄȽɈ
ɂɡɚɛɪɚɧɢɟɞɭɤɚɬɨɪɢ
ɍɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɤɢ

ɤɪɚʁ2020.

ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ5.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɇɨɫɢɨɰɢ

Ɋɨɤ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɝɪɚɻɚɧɚɢ
ɝɪɚɻɚɧɤɢɨɡɞɪɚɜʂɭɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɬɪɢɛɢɧɚɢ
ɫɤɭɩɨɜɚɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚ
ɫɬɪɭɱɧɨɦʁɚɜɧɨɫɬɢɢ
ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦɝɪɚɻɚɧɢɦɚ

ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɩɨɞɚɬɚɤɚɨɛɪɨʁɭ
ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɬɪɢɛɢɧɚɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢ
ɩɨɩɨɥɭɫɬɚɪɨɫɬɢ
ɫɬɪɭɱɧɨʁɫɩɪɟɦɢɢ
ɦɟɫɬɭɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ
ɝɪɚɞɫɤɚɢɩɪɢɝɪɚɞɫɤɚ
ɧɚɫɟʂɚ

Ⱦɨɦɡɞɪɚɜɚɇɨɜɢɋɚɞ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨɄɨɦɢɫɢʁɚɡɚ
ɪɨɞɧɭɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ

ɤɪɚʁ.

ɈɩɲɬɢɰɢʂɉɈɅɂɌɂɄȿɄɈȳȿȾɈɇɈɋɂɂɋɉɊɈȼɈȾɂȽɊȺȾɇɈȼɂɋȺȾɋɍɊɈȾɇɈɈȾȽɈȼɈɊɇȿȺ
ȾɈɋɌɍɉɇɈɋɌɍɋɅɍȽȺ ɋȼɂɆȽɊȺȭȺɇɂɆȺɂȽɊȺȭȺɇɄȺɆȺȳȿɍɇȺɉɊȿȭȿɇȺ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ
Ɋɚɡɜɢʁɟɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟɢ
ɚɥɚɬɢɡɚɤɪɟɢɪɚʃɟ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɢɩɪɚʄɟʃɟ
ɪɨɞɧɨɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯɩɨɥɢɬɢɤɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɇɨɫɢɨɰɢ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
Ȼɪɨʁɩɨɥɚɡɧɢɤɚɨɛɭɤɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢɡɚ ɉɪɨɦɟɧɟɭɡɧɚʃɭɢ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
ɪɨɞɧɭɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɨ
ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ
ɭɜɨɻɟʃɭɪɨɞɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɢ
ɪɨɞɧɨɨɞɝɨɜɨɪɧɨɦ
ɛɭʇɟɬɢɪɚʃɭ

Ɋɨɤ
2019 -2020.
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ɂɡɪɚɞɚɛɚɡɟɪɨɞɧɨɨɫɟɬʂɢɜɢɯ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɭɩɪɚɜɚɨɞɧɨɫɧɨɛɭʇɟɬɫɤɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɰɢʂɭɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɩɨɥɚɡɧɨɝɫɬɚʃɚ
ɉɪɢɦɟʃɟɧɨɪɨɞɧɨɨɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɛɭʇɟɬɢɪɚʃɟɢɭɧɚɩɪɟɻɟɧɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚ
ɡɚʃɟɝɨɜɭɩɪɢɦɟɧɭ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɪɨɞɧɨ
ɨɫɟɬʂɢɜɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
ɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
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Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ

Ȼɪɨʁɪɨɞɧɨ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɨɞɧɭ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ

2019.-2020.

2020.
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Ɋɨɤ
2020.

2020.

5. јун 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Ⱥɤɬɢɜɚɰɢʁɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɦɪɟɠɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨʁɟ
ɫɟɛɚɜɟɡɚɲɬɢɬɨɦɠɪɬɚɜɚ
ɧɚɫɢʂɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢɢ
ɞɨɩɭɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɩɨɫɬɭɩɚʃɚɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɚɤɬɭɟɥɧɢɦ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɫɚɰɢʂɟɦ
ɞɨɞɚɬɧɟɫɟɧɡɢɛɢɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɫɬɪɭɱʃɚɤɚɤɨʁɢɫɟɛɚɜɟ
ɧɚɫɢʂɟɦɭɩɨɪɨɞɢɰɢɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɡɚɲɬɢɬɟɢ
ɩɨɞɪɲɤɟɠɪɬɜɚɦɚ
ɧɚɫɢʂɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢɢ
ɞɪɭɝɢɯɨɛɥɢɤɚɪɨɞɧɨ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɧɚɫɢʂɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɇɚɩɢɪɚʃɟɧɟɛɟɡɛɟɞɧɢɯ
ʁɚɜɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɢ
ɩɨɜɟʄɚɜɚʃɟɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ʁɚɜɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɦɤʂɭɱɧɢɦ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɧɢɦɢɡɚɡɨɜɢɦɚ
ɉɨɤɪɟɬɚʃɟɭɫɥɭɝɟ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝ
ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚɩɪɨɬɢɜ
ɧɚɫɢʂɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢ

Ȼɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚɦɪɟɠɟ
Ȼɪɨʁɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɨɝɬɢɦɚ
Ȼɪɨʁɪɟɲɟɧɢɯ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
ɉɍɇɨɜɢɋɚɞ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɠɟɧɫɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

2019 -2020.

Ȼɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
Ȼɪɨʁɩɨɥɚɡɧɢɤɚ
ɂɡɦɟɧɟɭɡɧɚʃɭɢ
ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
ɉɍɇɨɜɢɋɚɞ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɠɟɧɫɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

2019 -2020.

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ȼɪɨʁɨɫɜɟɬʂɟɧɢɯɢ
ɭɪɟɻɟɧɢɯʁɚɜɧɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ

Ɋɨɤ
ɞɟɰɟɦɛɚɪ2020.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɠɟɧɫɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ2020.

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ2020.

ɍɫɩɨɫɬɚɜʃɟɧɨ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ
Ȼɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚɢ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
Ȼɪɨʁɤɨɪɢɧɫɢɤɚɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɚɭɫɥɭɝɚ
Ɋɚɡɜɢʁɚʃɟɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢ
Ȼɪɨʁɩɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɫɬɚɦɛɟɧɟɩɨɞɪɲɤɟɠɪɬɜɚɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɧɚɫɢʂɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢɧɚɤɨɧ Ȼɪɨʁɠɟɧɚɤɨɪɢɫɧɢɰɚ
ɢɡɥɚɫɤɚɢɡɧɚɫɢʂɚɭɜɢɞɭ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɩɪɨɞɭɠɟɧɨɝɫɬɚɦɛɟɧɨɝ
ɉɨɞɚɰɢɨɟɮɟɤɬɢɦɚ
ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ ɧɚɤɨɧɢɡɥɚɫɤɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɢ
ɢɡɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚɡɚɠɪɬɜɟ ɩɨɞɪɠɚɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɧɚɫɢʂɚɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ 
ɉɪɭɠɚʃɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢ
ɞɪɭɝɟɩɨɦɨʄɢɠɟɧɚɦɚɡɚ
ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɢɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɢ
ʁɚɱɚʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɠɟɧɫɤɢɯ
ɇȼɈ
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Ȼɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɠɟɧɚ
Ȼɪɨʁɫɚɦɨɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɠɟɧɚ
ȻɪɨʁɠɟɧɫɤɢɯɇȼɈ
ɤɨʁɟɫɭɩɪɢɦɢɥɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭɢɞɪɭɝɭ
ɩɨɦɨʄ

2019 -2020.

Овај акциони план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2019-142-1-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

страна 1204. – Броj 27
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На основу члана 25. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног
предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16
и 59/18) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године,
доноси

На основу члана 24. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16)
и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града
Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ
ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за
2018. годину, број: 014.1-3536/3, коју је Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад
донео на 201. седници одржаној 1. априла 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-179-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

456
На основу члана 25. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа
„Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“,
број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“
НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за
2018. годину, број: 6990-2/19, коју је Надзорни одбор ЈКП
„Информатика“ Нови Сад донео на 45. седници одржаној
27. марта 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-176-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

458
На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17
и 59/18) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ЗА 2018. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за
2018. годину, број: 02-31/7-3, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на
75. седници одржаној 22. марта 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018.
годину, број: 64/2, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 64. седници
одржаној 29. марта 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-181-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-182-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

5. јун 2019.
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На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Водовод и канализација“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број
47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године,
доноси

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа
„Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града
Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Скупштина Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за
2018. годину, број: 4.3-11130/3, коју је Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад донео на 80. седници одржаној 12. априла 2019.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, коју је
донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 9. седници одржаној
14. маја 2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-180-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“
Нови Сад, („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16,)
и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града
Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ
САД О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за
2018. годину, број: 06-0620/8-19, коју је Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донео на
7. седници одржаној 22. априла 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-178-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2819/2019-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог
Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени
лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30.
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на L
седници од 4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА
2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019.
годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
донео на LXXXVII седници одржаној 27. маја 2019. године.
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Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-217/2019-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

463
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16) и члана
39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19) Скупштина Града Новог
Сада, на L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА
ТОПЛАНА“ НОВИ САД
I. ДОБРОСАВ АРСОВИЋ, дипломирани економиста
пословно-правног смера, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на
период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“,
као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града
Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења о именовању
директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска
топлана“ Нови Сад садржан је у члану 24. став 3. Закона
о јавним предузећима и члану 39. тачка 30. Статута Града
Новог Сада.
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoра jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa и друштва капитала за обављање
делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови
Сад.
На основу члана 41. став 2. Закона о јавним предузећима
и члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење
конкурса за избор директора („Службени лист Града Новог
Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за
избор директора је спровела Јавни конкурс за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска

5. јун 2019.

топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2019-69-I од 20. фебруара
2019. године, који је објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“, број 13/19 од 28. фебруара 2019. године,
дневном листу „Дневник“ од 23. фебруара 2019. године и
на интернет страници Скупштине Града Новог Сада.
Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању
Одлуке o организовању радне организације „ Новосадска
топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени
лист Града Новог Сада“, број 47/16 ) и Статутом Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од
20.октобра 2016. године, утврђено је да за директора може
бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним
студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe,
oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму
oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским
студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa,
спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или
спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa
пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из
тaчкe 2. Услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa
пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови
Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу
пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa
му je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну
пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe
шeст мeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa
зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у
здрaвствeнoj устaнoви,
- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
- oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
- oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa и
- зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да
је на Јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, благовремено поднета једна потпуна и разумљива пријава.
На основу увида у доказе о испуњености прописаних
услова за именовање директора приложених уз пријаву
кандидата, Комисија је на XXIV седници одржаној 3. априла
2019. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1.
Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска
топлана“ Нови Сад.
На Списак кандидата уврштен је:
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1. Добросав Арсовић, дипломирани економиста
пословно-правног смера, пријава број: 332/2019-I од 19.
марта 2019. године.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
је, примењујући Мерила за именовање директора јавног
предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник Републике
Србије“, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је
извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида у
податке из пријаве и поднете документације, писаног налаза
и квалификације вештина кандидата, сачињеног од стране
стручног лица и усменог разговора са кандидатима.
У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3.
Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе
о мерилима за именовање директора јавног предузећа,
Комисија је на XXVI седници одржаној 25. априла 2019.
године, по основу оцењивања стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне
оцене према прописаним мерилима, утврдила и бројчано
исказала резултат кандидата са Списка кандидата.
Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска
топлана“ Нови Сад, број: 514/2019-I од 25. априла 2019.
године, на коју је уврстила кандидата, који је испунио услове
прописане Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став
3. Закона испунио прописана мерила за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови
Сад и то:
- Добросав Арсовић, дипломирани
економиста пословно-правног
смера
просечна оцена 2,85
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска
топлана“ Нови Сад, број: 514/2019-I од 25. априла 2019.
године и Записника о спроведеном изборном поступку за
избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска
топлана“ Нови Сад, број: 515/2019-I од 25. априла 2019.
године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на
период од четири године, именује Добросав Арсовић,
дипломирани економиста пословно-правног смера, као
најбоље рангирани кандидат, који ће компетентно обављати
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- Добросаву Арсовићу, из Новог Сада, Петра Добровића
27.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-204-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Број 27 – страна 1207.
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16) и члана
39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19) Скупштина Града Новог
Сада, на L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“
НОВИ САД
I. ВЛАДИМИР ЂАКОВИЋ, дипломирани економиста,
именује се за директора Јавног комуналног предузећа
„Лисје“ Нови Сад, на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“,
као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града
Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења о именовању
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад
садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима
и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада.
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрa jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa и друштва капитала за обављање
делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови
Сад.
На основу члана 41. став 2. Закона о јавним предузећима
и члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење
конкурса за избор директора („Службени лист Града Новог
Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за
избор директора је спровела Јавни конкурс за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад,
број: 352-1/2019-68-I од 20. фебруара 2019. године, који је
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број
13/19 од 28. фебруара 2019. године, дневном листу
„Дневник“ од 23. фебруара 2019. године и на интернет
страници Скупштине Града Новог Сада.
Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању
Одлуке o организовању Јавног комуналног предузећа „
Лисје“ Нови Сад, („Службени лист Града Новог Сада“, број
47/16 ) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Лисје“
Нови Сад од 24.октобра 2016. године, утврђено је да за
директора може бити именовано лице које испуњава
следеће услове:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним
студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe,
oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму
oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским
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студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa
пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из
тaчкe 2. Услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa
пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу
пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa
му je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну
пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe
шeст мeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa
зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у
здрaвствeнoj устaнoви,
- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
- oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
- oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa и
- зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да
је на Јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, благовремено поднета
једна потпуна и разумљива пријава.
На основу увида у доказе о испуњености прописаних
услова за именовање директора приложених уз пријаву
кандидата, Комисија је на XXIV седници одржаној 3. априла
2019. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1.
Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.
На Списак кандидата уврштен је:
1. Владимир Ђаковић, дипломирани економиста, пријава
број: 371/2019-I од 27. марта 2019. године.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
је, примењујући Мерила за именовање директора јавног
предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник Републике
Србије“, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је
извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида
у податке из пријаве и поднете документације, писаног
налаза и квалификације вештина кандидата, сачињеног
од стране стручног лица и усменог разговора са кандидатима.
У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3.
Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе
о мерилима за именовање директора јавног предузећа,
Комисија је на XXVI седници одржаној 25. априла 2019.
године, по основу оцењивања стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне
оцене према прописаним мерилима, утврдила и бројчано
исказала резултат кандидата са Списка кандидата.

5. јун 2019.

Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад,
број: 511/2019-I од 25. априла 2019. године, на коју је
уврстила кандидата, који је испунио услове прописане
Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона
испунио прописана мерила за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, и то:
- Владимир Ђаковић, дипломирани
економиста
просечна оцена 2,57
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад,
број: 511/2019-I од 25. априла 2019. године и Записника о
спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, број: 512/2019-I
од 25. априла 2019. године, утврђен је Предлог да се за
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад,
на период од четири године, именује Владимир Ђаковић,
дипломирани економиста, као најбоље рангирани кандидат, који ће компетентно обављати дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
- Владимиру Ђаковићу, из Новог Сада, Сиришка 38.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-205-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16) и члана
39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19) Скупштина Града Новог
Сада, на L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НОВИ САД
I. ДУШАН МИЛАДИНОВИЋ, дипломирани инжењер
архитектуре из Новог Сада, именује се за директора Јавног
предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, на
период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“,
као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града
Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

5. јун 2019.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16) и члану 39. тачка 30.
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19).
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoра jaвних кoмунaлних
и других jaвних прeдузeћa.
На основу члана 41. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16) и члана
2. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса
за избор директора („Службени лист Града Новог Сада“,
број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за избор
директора је спровела Јавни конкурс за избор директора
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови
Сад, број: 020-118/2019-I од 25. марта 2019. године, који је
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број
21/19 од 27. марта 2019. године, „Службеном листу Града
Новог Сада“, број 12/19, дневном листу „Дневник“ од 27.
марта 2019. године и на интернет презентацији Скупштине
Града Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.
Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању
Одлуке o организовању радне организације „Урбанизам“
Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16 ) и Статутом
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови
Сад од 14. октобра 2016. године, утврђено је да за директора
може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним академским студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири
гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa
у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр
aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa,
спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или
спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa
пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из
тaчкe 2. Услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa
пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног
предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови
Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу
пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa
му je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну
пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe
шeст мeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa
зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
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- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у
здрaвствeнoj устaнoви,
- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
- oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
- oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa и
- зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да
је на Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа
„Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, благовремено
поднета једна пријава. Потпуну и разумљиву пријаву поднео
је кандидат Душан Миладиновић, пријава број: 504/2019-I
од 25. априла 2019. године.
На основу увида у доказе о испуњености прописаних
услова за именовање директора приложених уз пријаву
кандидата, Комисија је на XXVII седници одржаној 6. маја
2019. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1.
Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак за избор
директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за
урбанизам Нови Сад. На Списак кандидата уврштен је:
1. Душан Миладиновић, дипломирани инжењер архитектуре, пријава број: 504/2019-I од 25. априла 2019. године.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
је, примењујући Мерила за именовање директора јавног
предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник Републике
Србије“, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је
извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида
у податке из пријаве и поднете документације, писаног
налаза и квалификације вештина кандидата, сачињеног
од стране стручног лица и усменог разговора са кандидатима.
У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3.
Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе
о мерилима за именовање директора јавног предузећа,
Комисија је на XXIX седници одржаној 23. маја 2019. године,
по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према
прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резултат кандидата са Списка кандидата.
Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор
директора број: 623/2019-I од 23. маја 2019. године, на коју
је уврстила кандидата, који је испунио услове прописане
Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. наведеног
закона испунио прописана мерила за избор директора
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови
Сад, и то:
- Душан Миладиновић, дипломирани
инжењер архитектуре,
просечна оцена 2,85
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор
директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за
урбанизам Нови Сад, број: 623/2019-I од 23. маја 2019.
године и Записника о спроведеном изборном поступку
број: 624/2019-I од 23. маја 2019. године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад, на период од четири године именује
Душан Миладиновић, дипломирани инжењер архитектуре
из Новог Сада, као једини и самим тим најбоље рангирани
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5. јун 2019.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“, НОВИ САД

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

I

кандидат, који ће компетентно обављати дужности директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам
Нови Сад.

1. Душану Миладиновићу из Новог Сада, Народног
фронта 52/4
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-216/2019-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Соња Маринковић“, Нови Сад због истека
периода на који су именовани:
представници јединице локалне самоуправе:
МАРИЈА ВОЈИНОВИЋ
ДУШИЦА ПИШТАЛОВИЋ
ТАМАРА ЖИВКОВИЋ
представници запослених:
СРЂАН ЋОСИЋ
ЖУЖАНА ПУШКАШ ШАМУ
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ЈЕЛЕНА АВРАМОВИЋ

На основу члана 39. тачка 47. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“ број 11/19) у вези са
чланом 262. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 25/19), Скупштина
Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД
I
Др ДУШАН БОБЕРА се именује за члана Надзорног
одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови
Сад.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-68-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

467
На основу члана 116. ст. 1, 2, 5, 6. и 7. и члана 117. ст
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и
10/19) и члана 39. тачка 45. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), уз
мишљење Националног савета мађарске националне
мањине, број: V/Z/103/2019 од 23. маја 2019. године,
Скупштина Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019.
године, доноси

представници родитеља:
ДР ДРАГАН МАШУЛОВИЋ
НЕВЕНА ТИШМА
ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ
II
За чланове Школског одбора Основне школе „Соња
Маринковић“, Нови Сад, на период од четири године,
именују се:
представници јединице локалне самоуправе:
МАРИЈА ВОЈИНОВИЋ
ДУШИЦА ПИШТАЛОВИЋ
ГОРДАНА ТАЛО
представници запослених:
ЈЕЛЕНА АВРАМОВИЋ
ПЕТРА ГЛИГОРИЈЕВИЋ
ДАНИЈЕЛ ТАКАЧ
представници родитеља:
АЛЕКСАНДАР КАРАЏИЋ
БИЉАНА МИНИЋ
ЖЕЉКО РУДОВИЋ
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-69-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу чл. 34, 35. и 36 Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 39.
тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на
L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА „АТЕЉЕ 61“,
ПЕТРОВАРАДИН
I
ЗОРАН БУЛАТОВИЋ се именује за директора Установе
за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин на основу
спроведеног јавног конкурса на период од четири године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
34. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), којим је прописано да директора
установе културе именује и разрешава оснивач и у члану
39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано да
Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, именује
и разрешава директора установе културе чији је оснивач
Град Нови Сад.
Такође, чланом 35. Закона о култури, између осталог,
прописано је да се директор установе чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса на период од четири године
и да може поново бити именован. Истим чланом наведеног
закона је прописано да јавни конкурс расписује и спроводи
управни одбор установе, да управни одбор установе обавља
разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса
и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата,
која садржи мишљење управног одбора o стручним и
организационим способностима сваког кандидата и записник
о обављеном разговору. Оснивач именује директора
установе са листе кандидата. Чланом 36. Закона о култури
је прописано да кандидати за директоре установа морају
имати високо образовање и најмање пет година радног
искуства у струци, као и то да се остали услови за избор
кандидата за директора установе утврђују статутом
установе и да је кандидат за директора дужан да предложи
програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације.
Чланом 16. Статута Установе за израду таписерија
„Атеље 61“, Петроварадин, прописано је да кандидат за
директора ове установе, поред општих услова прописаних
законом мора да испуњава и следеће услове:
- стечено високо образовање из области: примењене
уметности и дизајна, ликовне уметности или историјске,
археолошке и класичне науке, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
студије или специјалистичке струковне студије), одно-
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сно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, и
- најмање пет година радног искуства у струци.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја Установе за израду таписерија „Атеље 61“,
Петроварадин за мандатни период од четири године, као
саставни део конкурсне документације.
Управни одбор Установе за израду таписерија „Атеље
61“, Петроварадин је 12. априла 2019. године донео Одлуку
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
директора Установе за израду таписерија „Атеље 61“,
Петроварадин, у складу са условима утврђеним Законом
о култури и Статутом. Текст јавног конкурса објављен је
на сајту Националне служба за запошљавање и у дневном
листу „Дневник“ 24. априла 2019. године. До 3. маја 2019.
године, односно у року одређеном за подношење пријаве
на Јавни конкурс, пријаву је поднео један кандидат.
Управни одбор Установе за израду таписерија „Атеље
61“, Петроварадин је 17. маја 2019. године констатовао да
је на јавни конкурс за избор кандидата за директора
Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин
пријаву благовремено поднео кандидат Зоран Булатовић,
да су уз пријаву кандидата Зорана Булатовића приложени
сви потребни докази, односно да наведени кандидат
испуњава услове из јавног конкурса за избор кандидата за
директора Установе за израду таписерија „Атеље 61“,
Петроварадин. Управни одбор је потом обавио усмени разговор са кандидатом Зораном Булатовићем ради оцењивања
његових стручних и организационих способности потребних за руковођење овом установом, а о чему је сачинио
записник, и утврдио образложени предлог листе кандидата, са мишљењем о стручним и организационим способностима за кандидата са листе, Зорана Булатовића, дипломираног сликара професора ликовне културе.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 106
седници од 31. маја 2019. године, на основу образложеног
предлога листе кандидата који садржи мишљење о стручним
и организационим способностима за кандидата са листе,
Зорана Булатовића, и записник о обављеном разговору са
наведеним кандидатом, достављених Скупштини Града
Новог Сада 30. маја 2019. године, односно у року од 30
дана од завршетка Јавног конкурса, утврдила Предлог
решења о именовању директора Установе за израду
таписерија „Атеље 61“, Петроварадин.
Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је
одлучила као у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-72-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 34. став 2. Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 39.
тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на
L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 6.
Одлуке о оснивању Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане
Калиновић-Калин“ у Новом Саду („Службени лист Општине
Нови Сад“, број 11/78 и „Службени лист Града Новог Сада“,
брoj 49/07), Скупштина Града Новог Сада на L седници од
4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА
ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА „АТЕЉЕ 61“,
ПЕТРОВАРАДИН
I
ЗОРАНУ БУЛАТОВИЋУ престаје дужност вршиоца
дужности директора Установе за израду таписерија „Атеље
61“, Петроварадин због именовања директора на основу
спроведеног јавног конкурса.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-73-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 45. став 4. и члана 46. ст. 1. и 5. Закона
о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16
– испр.) и члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД
I
ЕМИЛ КУРЦИНАК се именује за члана Надзорног одбора
Позоришта младих, Нови Сад, из реда запослених, на
период од четири године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-74-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ВОКАЛНЕ УМЕТНОСТИ МЛАДИХ
„МЕЛАНИЈЕ БУГАРИНОВИЋ И ЋЕРКЕ
МИРЈАНЕ КАЛИНОВИЋ-КАЛИН“
У НОВОМ САДУ
I
МАРИНА МИЛИЋ РАДОВИЋ се разрешава дужности
члана Управног одбора Фонда за унапређење вокалне
уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане
Калиновић-Калин“ у Новом Саду на основу поднете оставке.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-75-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

472
На основу члана 116. ст. 1, 2, 5, 6. и 8. и члана 117. ст
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и
10/19), члана 12. став 1. тачка 2. Закона о националним
саветима националних мањина („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 20/14 - одлука УС, 55/14 и 47/18) и члана 39.
тачка 45. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на
L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЉУДОВИТ ШТУР“, КИСАЧ
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Људовит Штур“, Кисач због истека периода
на који су именовани:

5. јун 2019.
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представници јединице локалне самоуправе:
ПАВЕЛ ЧЕМАН
МАЈА СРНКА
ТАЊА ЧОРБА
представници запослених:
ШТЕФАН ВАРГА
АНКИЦА ЧОРЛИЈА
АНА БРЊА
представници родитеља:
МАРИНА СЛАВИКОВА
СИНИША СТОЈЧИЋ
ТАТЈАНА МАРЧОК
II
За чланове Школског одбора Основне школе „Људовит
Штур“, Кисач, на период од четири године, именују се:
представници јединице локалне самоуправе:
ЈАН МАРЧОК
ЈАН ПАЛИК
ВЛАДИМИР САБО
представници запослених:
ШТЕФАН ВАРГА
ДЕНИСА ХАНСМАН
МИХАЛ ЂУРОВКА
представници родитеља:
МАРИНА СЛАВИКОВА
СИНИША СТОЈЧИЋ
ЉУДМИЛА КОЛАР
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I

ВЛАДИМИР ЂУРИЧИЋ се разрешава дужности члана
Школског одбора Средње машинске школе, Нови Сад,
представника јединице локалне самоуправе, на лични
захтев.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-77-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закони и 10/19) и члана 39. тачка 45. Статута
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на L седници од
4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ,
НОВИ САД

III

I

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

ДРАГИША АНДРИЋ се именује за члана Школског
одбора Средње машинске школе, Нови Сад, представника
јединице локалне самоуправе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-76-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

473
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19) и члана
39. тачка 45. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог
Сада на L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ,
НОВИ САД

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-78-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

475
На основу тач. III. и IV. Решења о образовању Координационог тела за борбу против насиља у основним и
средњим школама на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 26/13, 55/15 и 63/16),
Скупштина Града Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019.
године, доноси

страна 1214. – Броj 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

5. јун 2019.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ НАСИЉА У ОСНОВНИМ И
СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА

Редакција ”Службеног листа Града Новог Сада”

I

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У ЈАВНУ
СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕЗ
НАКНАДЕ

У Координационом телу за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада,
разрешавају се дужности:
члана
СРЂАН ЈАКОВЉЕВ
СТАНКО МАТИЋ
II
У Координационо тело за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада,
именују се:
за члана
НИКОЛА КРСТИЋ, Главни просветни инспектор
ВУКАШИН ЛАЗОВИЋ, председник Aктива директора
средњих школа
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-79-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

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

I. У Одлуци о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину
Републике Србије без накнаде („Службени лист Града Новог
Сада“, број 26/19) у тачки I после речи: „у површини од
564m2“ додаје се запета и речи: „243/68 у површини од 211
m2“, а речи: „243/88 у површини од 3753 m2“ замењују се
речима: „243/88 у површини од 5583 m2“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 694/2019-I
5. јун 2019. године
НОВИ САД
Секретар
Марко Радин, с.р.

5. јун 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 27 – страна 1215.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

5. јун 2019.

5. јун 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 27 – страна 1217.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.

458

Скупштина
447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

Одлука о изради плана генералне
регулације простора између улица
Мичуринове, Новосадског сајма и
Футошке у Новом Саду

459
1167

Одлука о изради плана генералне
регулације дела СЦ „Сајмиште“ јужно
од улице Новосадског сајма у Новом
Саду

1169

Одлука о изменама и допуни Одлуке
о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

1171

Одлука о изменама Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању
топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада

1171

460

Одлука о дугорочном кредитном задужењу Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

1172

Одлука о задуживању путем дугорочног кредита Јавног комунално предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

1172

462

Одлука о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних
прихода Града Новог Сада субјекту
приватизације „ИНСТИТУТ ГОША“
Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научно истраживачких и развојних послова, Београд

1173

Локални акциони план за родну равноправност Града Новог Сада за
период 2019-2020. године

1173

Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити
за 2018. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови
Сад о расподели добити за 2018. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Информатика“ Нови Сад о расподели
добити за 2018. годину

461

463

464

465

466

467
1204
468
1204
469
1204

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“
Нови Сад о расподели добити за
2018. годину

1204

Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад о расподели
добити за 2018. годину

1205

Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Лисје“ Нови
Сад о расподели добити за 2018.
годину

1205

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног градског
саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад за 2019. годину

1205

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за
2019. годину

1205

Решење о именовању директора
Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад

1206

Решење о именовању директора
Јавног комуналног предузећа „Лисје“
Нови Сад

1207

Решење о именовању директора
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад

1208

Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за здравствену
заштиту студената Нови Сад

1210

Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне
школе „Соња Маринковић“ Нови Сад

1210

Решење о именовању директора
Установе за израду таписерија
„Атеље 61“, Петроварадин

1211

Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Установе за
израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

1212
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Рег. бр.
470

471

472

473

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Решење о именовању члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови
Сад

Страна

474
1212
475

Решење о разрешењу члана Управног
одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

1212

Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне
школе „Људовит Штур“, Кисач

1212

Решење о разрешењу члана Школског
одбора Средње машинске школе,
Нови Сад

Рег. бр.

Предмет

Страна

Решење о именовању члана Школског
одбора Средње машинске школе,
Нови Сад

1213

Решење о разрешењу и именовању
два члана Координационог тела за
борбу против насиља у основним и
средњим школама на територији
Града Новог Сада

1213

Редакција ”Службеног листа Града Новог Сада”
—

1213

5. јун 2019.

Исправка Oдлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије без накнаде

1214

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

