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NOVI SAD, 9. mart 2011.

ГРАД НОВИ САД

primerak 80,00 dinara

одлуке о покретању поступака јавних набавки за које су
средства планирана у буџету Града, односно у Финансијском плану Градске управе за културу за 2011. годину.

Градско веће

VI

128
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 129.
седници од 24. фебруара 2011. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Oвим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за установе културе чији је оснивач Град
Нови Сад за 2011. годину (у даљем тексту: Програм),
који чини саставни део овог решења.
II
Програм обухвата изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање, набавку машина и опреме и нематеријалне имовине.
III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2011. годину, у укупном износу од 95.746.493,00 динара, и то: из извора финансирања 01 у износу од 94.960.493,00 динара, и из извора
финанисирања 07 у износу од 786.000,00 динара, а користиће се, у складу са оствареним приходима буџета,
по приоритетима и динамици утврђеним у овом програму.
IV
Носиоци инвестиционих активности предвиђених
Програмом су установе културе чији је оснивач Град
Нови Сад ( у даљем тексту: Установе).
V
Установе доносе план јавних набавки и, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада, доносе

Градска управа за културу (у даљем тексту: Градска
управа) одобраваће установама средства након спроведеног поступка јавне набавке, на основу њихових захтева уз које се доставља документација о уговореним
услугама изградње зграда и објеката, капиталном одржавању зграда и објеката, пројектном планирању, набављеним машинама и опреми и нематеријалној имовини, у складу са тромесечним плановима извршења
буџета Града.
VII
Градска управа ће вршити трансфер средстава по
овом решењу и Програму „Новосадском позоришту Ujvideki Szinhaz“ и Позоришту младих, Нови Сад, након
закључења уговора о закупу пословног простора између наведених установа и Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.
VIII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
IX
Установе подносе Градском већу Града Новог Сада и
Градској управи годишњи извештај о реализацији овог
програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима и документацијом о извршеним активностима и утрошку средстава према стварно набављеној
опреми и нематеријалној имовини.
X
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-6/2011-II
24. фебруар 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ
I Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град
Нови Сад у износу од 94.960.493,00 динара, извор финансирања 01, распоређују се по следећим наменама:
1. економскa класификацијa 511 - Зграде и грађевински објекти:

9. mart 2011.

2. економскa класификацијa 512 – Машине и опрема:
- економска класификација 5121 – Опрема за саобраћај – 1.500.000,00 динара,
- економска класификација 5122 – Административна опрема – 56.727.200,00 динара,
- економска класификација 5125 – Медицинска и
лабораторијска опрема – 100.000,00 динара,
- економска класификација 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт
– 12.433.293,00 динара,
- економска класификација 5128 – Опрема за
јавну безбедност – 900.000,00 динара,

- економска класификација 5112 – Изградња
зграда и објеката – 2.900.000,00 динара,
- економска класификација 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 11.000.000,00 динара,
- економска класификација 5114 – Пројектно
планирање – 4.200.000,00 динара,

а по следећим приоритетима:

Индиректни
корисник

Намена за коју ће се
средства користити

3. економскa класификацијa 515 – Нематеријална
имовина:
- економска класификација 5151 – Нематеријална имовина – 5.200.000,00 динара,

1

Рб

Пфп

Ек.
клас.

Културни
1.1 центар
Новог Сада

350.02

5122

Културни
1.2 центар
Новог Сада

351.01

5151

Опис

Набавка и монтажа
техничке опреме:
електронска и фотографсАдминистративна ка опрема, комуникациона
опрема
опрема, набавка и монтажа
мобилијара:опрема за
домаћинство и канцеларијски намештај и опрема
Нематеријална
имовина

Откуп ауторских права

Укупно:

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

34.197.190,00

јануар

200.000,00

јануар

34.397.190,00

2

Рб

2.1

Индиректни
корисник

„Новосадско
позориштеUjvideki
Szinhaz“

Пфп

350.02

Ек.
клас.

5122

Опис

Намена за коју ће се
средства користити

Износ у
динарима

Уградња централног
климатизационог система:
демонтажа постојећег
система, уградња новог
Административна
система, постављање
16.875.000,00
опрема
нових цеви за одвод и
довод ваздуха и постављање нових усисних и
издувних елемената

Планирано
време
реализације

фебруар
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2.2

Позориште
младих

349.02

5113

2.3

Градска
библиотека у
Новом Саду

351.01

5151

Санација дрвеног пода на
Великој сцени, санација
доводне електричне
мреже до мерне групе и
Капитално
главног разводног ормара,
одржавање зграда
успостављање нове
и објеката
инсталисане снаге у
Великој сали, санација
гледалишта Велике сале
(пресвлачење столица)
Нематеријална
имовина

Набавка књига

Укупно:
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8.500.000,00

фебруар

1.000.000,00

фебруар

26.375.000,00

3

Рб

Индиректни
корисник

Пфп

Културни
3.1 центар
350.04
Новог Сада

3.2

Музеј Града
349.01
Новог Сада

Музеј Града
3.3
349.02
Новог Сада

3.4

Музеј Града
349.03
Новог Сада

Ек.
клас.

Намена за коју ће се средства
користити

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

Амбијенатална и програмска
расвета програмских простора,
опрема за сценску расвету и
сценска техника, додатна програмска опрема за угра дњу након
реконструкције зграде

9.613.293,00

март

Адаптација и реконструкција водоводних и канализационих инсталација зграде Арсенала-седишта
2.900.000,00
Музеја Града Новог Сада и прикључење на главни инсталациони вод
на Петроварадинској тврђави

март

Капитално
одржавање
зграда и
објеката

Привођење намени изложбеног
простора „Великог ратног бунара“
прикљученог кроз „водени пут“
објекту Музеја Града Новог СадаАрсеналу на Петровара динској
тврђави и поправка прозора зграде
Арсенала на Петровара динској
тврђави-матичном објекту Музеја
Града Новог Сада

1.100.000,00

март

Пројектно
планирање

Израда Главног пројекта заштите
од пожара, Главног пројекта стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара и Главног
пројекта стабилног система за
аутоматско гашење пожара за
зграду Арсенала на Петроварадинској тврђави објекта Музеја Града
2.900.000,00
Новог Сада и израда главних
пројеката ентеријера радних
простора атријума (улазног хола,
предпростора, мултифункционалног
и конференцијског простора
атријума, измештених санитарних
простора), зграде Арсенала на
Петроварадинској тврђавиобјекта Музеја Града Новог Сада

март

Опис

Опрема за
образовање,
5126
науку, културу и
спорт

5112

5113

5114

Изградња
зграда и
објеката
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Градска
библиотека
3.5
349.03
у Новом
Саду

Пројектно
планирање

5114

Израда пројектне документације
за доградњу Библиотеке у
Дунавској 1

Укупно:

9. mart 2011.

500.000,00

март

17.013.293,00

4
Рб

Индиректни
корисник

Пфп

Ек.
клас.

Опис

Намена за коју ће се
средства користити

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

Рачунари и рачунарска
опрема, сервер, мултифункционални штампачи,
комуникациона, фотографска опрема, опрема за
климатизацију и вентилацију

3.578.200,00

април

Градска
4.1 библиотека у
Новом Саду

350.02

5122

Административна
опрема

Градска
4.2 библиотека у
Новом Саду

350.04

5126

Опрема за
образовање, науку, Пултови, столице, полице
културу и спорт

370.000,00

април

Установа за
културу,
информисање
и образовање
4.3 Културно349.02
информативни
центар
„Младост“
Футог

5113

Капитално
Замена прозора у сали
одржавање зграда
ресторана
и објеката

500.000,00

април

Укупно:

4.448.200,00

5
Рб

Индиректни
корисник

Пфп

Установа за
културу, информисање и обра5.1 зовање Културно- 349.03
информативни
центар „Кисач“
Кисач
5.2

Позориште
младих

Установа за
израду
5.3
таписерија
„Атеље 61“
Укупно:

350.01

349.02

Ек.
клас.

Опис

Намена за коју ће се средства
користити

5114

Пројектно Израда пројектне
планирање документације за изградњу
амфитеатра

5121

Опрема за
саобраћај

Набавка путничког
аутомобила

Капитално
одржавање
зграда и
објеката

Исушивање влаге из зидова и
сводова „М поступак-електрофизикална електро-осмоза
према покренутој промени
потенцијала у зидовима

5113

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

800.000,00

мај

1.500.000,00

мај

900.000,00

мај

3.200.000,00
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6

Рб

Индиректни корисник

Пфп

Установа за културу,
информисање и
6.1 образовање Културно- 350.02
информативни центар
„Кисач“ Кисач
Установа за културу,
информисање и
6.2 образовање Културно- 350.04
информативни центар
„Кисач“ Кисач

6.3

Историјски архив
Града Новог Сада

350.02

Ек.
клас.

5122

Опис

Административна
Набавка скенера
опрема

Опрема за
образовање,
науку, културу и
спорт

5126

5122

Намена за коју ће се
средства користити

Набавка опреме за
осветљење

Рачунарска опрема,
канцеларијска
Административна опрема, усисавач,
опрема
дигитална централа,
скенер, ласерски
принтер

Укупно:

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

20.000,00

јун

400.000,00

јун

450.000,00

јун

870.000,00

7

Рб

7.1

Индиректни
корисник

Музеј Града
Новог Сада

Музеј Града
7.2
Новог Сада

Пфп

350.04

350.05

Ек.
клас.

5126

5128

Опис

Намена за коју ће се средства
користити

Одвлаживачи и овлаживачи
ваздуха, уређаји за мерење
температуре и влажности
Опрема за
ваздуха, кутије, саћаста и
образовање, сунђераста фолија, безкисенауку, културу лински папир, алу-сандуци и
и спорт
пластифициране металне
полице за смештај упакованих
предмета, стаклени портажи,
огледала, витрине и панои
Опрема за
јавну
безбедност

Увођење видео надзора и
алармних система, уградња
паник расвете и услуге
професионалне агенције

Укупно:

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

900.000,00

јул

900.000,00

јул

1.800.000,00

8

Рб

Индиректни
корисник

Завод за заштиту
8.1 споменика културе
Града Новог Сада

Пфп

Ек.
клас.

350.02

5122

Опис

Намена за коју ће се
средства користити

Административна Рачунари и рачунарска
опрема
опрема

Износ у
динарима

524.000,00

Планирано
време
реализације
август
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Установа за културу,
информисање и
образовање Култу8.2
рно-информативни
центар „Младост“
Футог
Установа за културу,
информисање и
образовање Култ у8.3
рно-информативни
центар „Младост“
Футог

9. mart 2011.

350.02

Набавка опреме за
ресторан: фрижидер,
Административна расхладне витрине,
5122
опрема
посуђе, столови,
столице, плински и
електрични штедњак

600.000,00

август

350.04

5126

Набавка опреме за
опремање креативне
радионице/играонице
и набавка бине

900.000,00

август

Опрема за
образовање,
науку, културу и
спорт

Укупно:

2.024.000,00

9
Рб

9.1

Индиректни
корисник
Установа за
израду
таписерија
„Атеље 61“

Установа за
израду
9.2
таписерија
„Атеље 61“

9.3

9.4

Музеј Града
Новог Сада

Музеј Града
Новог Сада

Пфп

Ек.
клас.

350.02

5122

350.04

350.02

350.03

5126

5122

5125

Намена за коју ће се средства
користити

Опис

Административна Набавка рачунарске опреме и
опрема
грејних тела
Опрема за
образовање,
науку, културу и
спорт

Набавка вертикалног разбоја
за ткање уметничких
таписерија

Полице, метални ормани,
картотечки ормани, канцеларијска опрема, рачунарска
опрема и софтвери, ормани са
Административна
ваљцима за текстилне предмеопрема
те, носачи за таписерије, ТА
пећи, уљани радијатори,
итисони, разглас, платно за
видео пројекције, диктафони

Медицинска и
лабораторијска
опрема

VXR тресилица-вибрациона
плоча, анализатор
дестиловане воде, апарат за
дестиловање воде, сто за
фото снимање, светломер,
микро-мотор, исправљач за
струју, рачунар-графичка
машина, блиц, полице, статив

Укупно:

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

182.810,00 септембар

250.000,00 септембар

300.000,00 септембар

100.000,00 септембар

832.810,00

10
Рб

10.1

Индиректни
корисник

Пфп

Градска библиотека
351.01
у Новом Саду
Укупно:

Ек.
клас.

Опис

5151

Нематеријална
имовина

Намена за које ће се
средства користити
Набавка књига

Износ у
динарима

Планирано
време
реализације

4.000.000,00

октобар

4.000.000,00
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II Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови
Сад у износу од 786.000,00 динара, извор финансирања 07, распоређују се по следећим наменама:
1. економскa класификацијa 512 – Машине и опрема:
- економска класификација 5122 – Административна опрема – 500.000,00 динара,
2. економскa класификацијa 515 –Нематеријална имовина:
- економска класификација 5151 – Нематеријална имовина – 286.000,00 динара,
а по следећим приоритетима:
1
Рб

1.1

Индиректни корисник

Износ у
динарима

Административна
опрема

Рачунарска
опрема

100.000,00

јануар

5122

Административна
опрема

Рачунарска
опрема

100.000,00

март

5122

Административна
опрема

Рачунарска
опрема, камере
и рефлектори

300.000,00

март

Опис

5122

350.02

350.02

Установа за културу,
информисање и образовање Културноинформа- 350.02
тивни центар „Младост“
Футог

Установа за културу,
информисање и
1.2 образовање Културноинформативни центар
„Младост“ Футог

Намена за које
ће се средства
користити

Ек.
клас.

Пфп

Музеј Града Новог Сада
1..3
Укупно:

Планирано
време
реализације

500.000,00

2
Рб

Индиректни корисник

Пфп

Ек. клас.

Опис

Намена за које
ће се средства
користити

2.1

Градска библиотека у
Новом Саду

351.01

5151

Нематеријална
имовина

Набавка књига

Укупно:

Градоначелник
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На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 27/05, 51/08 и 4/10), а у вези са чланом 100. став 3. и
5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон и 72/09 - др. закон), Градоначелник Града Новог Сада по прибављеној сагласности Министарства животне
средине и просторног планирања број: 401-00-231/201101 од 2. марта 2011. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ

Износ у
дин.
286.000,00

Планирано
време
реализације
септембар

286.000,00

1. Овим програмом утврђују се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у
буџету Града Новог Сада за 2011. годину.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 203.600.000,00 динара, биће остварена
од накнаде за заштиту и унапређење животне средине
која се наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и
унапређење животне средине на територији Града Новог сада, дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују по Закону о заштити животне средине и од нераспоређеног вишка
прихода из ранијих година, по Одлуци о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10), и то од:
- накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине
150.000.000,00 динара;

104. strana – Broj 10

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

- дела накнаде за загађивање животне средине
28.600.000,00 динара
и
- дела нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година 25.000.000,00 динара.
3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине; подстицајних, превентивних и санационих
програма и пројеката; програма и пројеката праћења
стања животне средине (мониторинг); програма заштите и развоја заштићених природних добара; научноистраживачких програма и пројеката; едукације и јачања
свести о потреби заштите животне средине; информисања и објављивања података о стању животне средине; трошкова реализације програма, као и других активности од значаја за заштиту животне средине у Граду, и
то:
I. Подстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте
119.500.000,00 динара
Део средстава за реализацију подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката у износу од
94.500.000,00 динара планиран је из извора 01 - приходи из буџета, а део средстава у износу од 25.000.000,00
динара планиран је из извора 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.
Планира се реализација пројеката и програма који
се односе на:
- очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на територији Града Новог Сада,
- израду катастра зеленила на територији Града
Новог сада,
- стварање предуслова за израду локалног акционог плана заштите од буке у животној средини,
- мере заштите животне средине у ванредним
околностима загађивања животне средине, у
складу са законом,
- друге подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже
потреба.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу
са решењима и обавезама проистеклим из закона, и у
сарадњи с другим субјектима система заштите животне
средине.
II. Програме и пројекте праћења стања животне
средине (мониторинг) на територији Града
Новог Сада
25.000.000,00 динара
Планира се реализација законом утврђених обавеза
Града у области мониторинга, као и других програма и
пројеката праћења стања животне средине:
- праћење квалитета ваздуха,
- праћење и прогноза аерополена,
- праћење нивоа буке у животној средини,
- праћење квалитета воде јавних купалишта,
- праћење квалитета површинских вода,
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- праћење квалитета подземних вода,
- праћење ултраљубичастог (UV) зрачења,
- праћење електромагнетног зрачења,
- праћење квалитета земљишта,
- мерења у ванредним околностима загађивања животне средине.
За реализацију наведених програма и пројеката
биће закључени уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, у складу са прописима.
III. Програме заштите и развоја заштићених
природних добара на територији Града
Новог Сада
10.000.000,00 динара
Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су
под заштиту Парк природе „Бегечка јама“ и споменици
природе: „Каменички парк“, „Футошки парк“, „Копривић у
центру Новог Сада“, „Јаворолисни платан у Новом Саду“, „Амерички платан на Сајлову“, „Дуд на Ченејском
салашу“, „Платан у дворишту школе „Милош Црњански“
у Новом Саду“ и „Амерички платан у Футогу“.
У 2011. години биће разматрани планови управљања
заштићеним подручјем и финансирати или суфинансирати реализација приоритетних програмских активности, и то на основу конкретних пројеката понуђених од
стране управљача заштићеног подручја.
IV. Научноистраживачке програме и пројекте
20.000.000,00 динара
На основу Јавног конкурса објављеног у средствима
јавног информисања у складу с Правилником о суфинансирању научноистраживачких програма и пројеката
и активности на јачању свести о потреби заштите животне средине („Службени лист Града Новог сада“, број
6/2006), средствима у укупном износу од 10.000.000,00
динара, суфинансираће се научноистраживачки пројекти из области животне средине, за којима постоји потреба и интерес да се рализују на територији Града Новог Сада, а који дају применљиве научне резултате у
краћем временском пеироду, уз конкретна решења која
доприносе заштити и унапређењу животне средине на
територији Града Новог Сада.
На основу посебног акта Градоначелника Града Новог Сада, а зависно од потреба Града, финансираће се
или суфинансирати научноистраживачки пројекти из
области животне средине чији резултати и решења
омогућавају решавање приоритетних проблема и доприносе заштити и унапређењу животне средине на територији Града Новог Сада. За реализацију ових научноистраживачких пројеката планирана су средства у
укупном износу од 10.000.000,00 динара.
V. Образовне активности и јачање свести
о потреби заштите животне средине
20.000.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести
и популаризације заштите животне средине, Градска
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управа за заштиту животне средине (у даљем тексту:
Управа) средствима у укупном износу од 10.000.000,00
динара, самостално или у сарадњи са другим субјектима, организоваће или ће учествовати у предавањима,
семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама,
акцијама из области заштите и унапређења животне
средине и обележавању значајних датума и догађаја,
као што су:
- сајмови заштите животне средине,

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се
увећају за износ преосталог нераспоређеног вишка
прихода из ранијих година који се утврди по доношењу
Завршног рачуна Буџета Града новог Сада за 2010.
годину и за износ донација и прихода из других извора,
која ће се користити у складу са овим програмом.
6. Управа прати и надзире наменско коришћење
средстава Фонда и извршавање уговорних права и
обавеза корисника средстава:
1. непосредним увидом овлашћеног лица Управе
и/или

- Сат за планету,
- Дан планете Земље,

2. на основу обавештења и документације достављене од стране корисника средстава.

- Светски дан заштите животне средине,
- Дан Дунава,

7. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

- Новосадско пролеће,
- Новосадска јесен,
- Фестивал меда,
- Стабло генерације,
- Дани без аутомобила,
- Јелка са бусеном,
- други значајни датуми, догађаји, манифестације и
акције.
Образовне и друге активности које доприносе јачању
свести о потреби заштите животне средине суфинансираће се и средствима у укупном износу од 10.000.000,00
динара а на основу Јавног конкурса објављеног у
средствима јавног информисања у складу с Правилником о суфинансирању научноистраживачких програма и
пројеката и активности на јачању свести о потреби заштите животне средине.
VI. Информисање и објављивање података
о стању и квалитету животне средине
7.500.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине; јавности рада Управе и јачања свести о значају заштите животне средине, биће настављено континуирано
иновирање Интернет презентације Управе. Истовремено ће се радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања,
путем израде публикација и другог штампаног материјала.
VII. Трошкове реализације Програма
1.600.000,00 динара
Средства намењена за трошкове реализације Програма користиће се за обезбеђивање услова за реализацију
програмских активности, као што је закуп имовине и
простора, објављивање огласа у средствима јавног
информисања.
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току
буџетске године не остварују у планираном износу,
расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди
Градоначелник Града Новог Сада, и то: обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2011-2-II/1
3. март 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснвању Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду („Службени лист Општине Нови Сад, број
11/78 и „Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за
унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду за 2011. годину, који је донео Управни одбор Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у
Новом Саду на XIV седници одржаној 3. фебруара 2011.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-27/2011-II
25. фебруар 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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III

На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог
Сада, доноси

Комисију чине председник, заменик председника и
једанаест чланова, од којих су осам чланова физичка
лица - пољопривредници уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ПОДРШКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ
И РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ЛЕЧЕНИХ
НАРКОМАНА

IV

1. ЗДЕНКА СТАКИЋ се разрешава дужности члана
Одбора за подршку рехабилитацији и ресоцијализацији
лечених наркомана.
2. МИЛИЦА НОВАКОВИЋ, судија Вишег суда у Новом Саду, именује се за члана Одбора за подршку рехабилитацији и ресоцијализацији лечених наркомана.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-33/2011-II
2. март 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 62/06, 65/08 - др. закон и 41/09), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
МИШЉЕЊА НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Новог
Сада 2011. годину (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да размотри и да своје
мишљење на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
Града Новог Сада за 2011. годину.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Градска управа за привреду.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-37/2011-II
21. фебруар 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 62/06, 65/08 - др. закон и 41/09), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2011. ГОДИНУ
I
У Комисију за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Новог Сада за 2011. годину, именују се:
Зa председника Комисије:
1. Мр МАРКО НАРАНЧИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада за привреду
За заменика председника Комисије:
1. ИВАНКА ЧУБРИКО, начелник Градске управе за
привреду
За чланове Комисије:
физичка лица - пољопривредници уписани у Регистар пољопривредних газдинстава:
1. ЂУЛА КИШ, Будисава, Вука Караџића 84
2. ВАСА РАДУКИН, Каћ, Светозара Милетића 50
3. ЂОРЂЕ МАРТИНОВ, Ковиљ, Жарка Зрењанина 15
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4. АЛЕКСАНДАР БОШЊАК, Футог, Раде Кондића 2А
5. МИЛОРАД ЛЕТИЋ, Ченеј, Вука Караџића 179
6. ПЕТАР КРСТИЋ, Нови Сад, Клисански пут 85
7. ИВАН ШЕВАР, Петроварадин, Фрање Штефанчића 7
8. ВЛАДИМИР ПЕЋКОВСКИ, Кисач, Војводе Танкосића 13
9. ДРАГОМИР САМАРЏИЋ, Степановићево, Војводе
Степе 66
Остали Чланови:
1. ЈОВАН РАДИЋ, директор ОЗЗ „Подунавље“ Футог, Цара Лазара 26
2. МИЛОРАД СУБОТИН, директор ОЗЗ „Каћ“, Краља
Петра I 11
3. НИКОЛА ШЋЕПАНЧЕВИЋ, директор ОЗЗ „Кисач“
Кисач, Железничка 2
II
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„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације и опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 31. март 2011. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-484/2011
23. фебруар 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-36/2011-II
21. фебруар 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПОШТАНСКОЈ УЛИЦИ
У НОВОМ САДУ
1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације у Поштанској улици у Новом Саду.

Градска управа за саобраћај и путеве

134
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ПЕТРА
ДРАПШИНА У НОВОМ САДУ
1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације у Улици Петра Драпшина у Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном
пројекту број 2184 од 19. маја 2005. године, изузев саобраћајне сигнализације која се односи на паркиралишта, који је израдила Служба за САУС Јавног предузећа

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном
пројекту број 3961/1 од 10. децембра 2008. године, изузев саобраћајне сигнализације која се односи на паркиралишта, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и
опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 31. март 2011. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-485/2011
23. фебруар 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ
ВИНСКОГ РЕГИОНА ФРУШКА ГОРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације за означавање винског региона Фрушка гора на територији Града Новог Сада.
2. Одобрава се Министарству економије и регионалног развоја из Београда, да изврши постављање саобраћајних знакова обавештења за означавање винског
региона Фрушка гора на територији Града Новог Сада,
према Саобраћајном пројекту број 34 од 1. децембра
2010. године, урађеног од стране „МНМ-пројект“ д.о.о.
из Новог Сада.
3. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-563/2011
3. март 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

9. mart 2011.

предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, и
да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 15. април 2011.
године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-514/2011
3. март 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Служба за заједничке послове

—
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина бр. 2
НОВИ САД
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на неодређено
време на радно место
1. Запослени на пословима обезбеђења - 1 извршилац

137
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗА
ТЕРЕТНА ВОЗИЛА У ПЕТРОВАРАДИНУ
И СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
1. Одређује се измена режима саобраћаја за теретна
возила у Петроварадину и Сремској Каменици.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање и измену
сигнализације према Саобраћајном пројекту број 5599
од 22. фебруара 2011. године, урађеног од стране
Одељења за развој и управљање саобраћајем Јавног

Услови:
КВ радник и шест месеци радног искуства у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је лице држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеној школи, Уверење о држављанству РС,
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Уверење од суда да није под истрагом и Доказ о радном
искуству, на следећу адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
– Писарница или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/2011-3
2. март 2011. године
НОВИ САД
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Градско веће

128

Решење о Програму инвестиционих
активности за установе културе чији
је оснивач Град Нови Сад за 2011. годину са Програмом

97

129

130

131

132

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Финансијски план Фонда за унапређење вокалне уметности младих
„Меланије Бугариновић и кћерке
Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду за 2011. годину
Решење о разрешењу и именовању
члана Одбора за подршку рехабилитацији и ресоцијализацији лечених
наркомана
Решење о образовању Комисије за
давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2011. годину

135
103
136

105

106

137

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Улици Петра Драпшина у Новом Саду

107

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Поштанској улици у
Новом Саду

107

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације за означавање винског региона Фрушка гора на територији Града Новог Сада

108

Решење о измени режима саобраћаја
за теретна возила у Петроварадину
и Сремској Каменици

108

Служба за заједничке послове
—

106

106

Градска управа за саобраћај и путеве
134

Градоначелник

Решење о именовању председника,
заменика председника и чланова комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији Града Новог Сада за
2011. годину
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Оглас за пријем у радни однос запосленог на неодређено време на радно
место - Запослени на пословима обезбеђења - 1 извршилац
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

