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На основу члана 37. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за про-
граме и пројекте из области здравства („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 9/12), на предлог Комисије за 
борбу против дрога, Градско веће Града Новог Сада на 
199. седници од 20. априла 2012. године доноси

П Р О Г Р А М
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА 

ЗА 2012. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији 
злоупотребе дрога, које ће се реализовати у 2012. године 
путем пројеката који имају за циљ континуирану превенцију 
злоупотребе дрога на територији Града Новог Сада, 
промовисање живота без дрога и спречавање њеног 
коришћења.

2. За реализацију овог програма средства су плани-
рана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 50/11), у укупном 
износу од 3.815.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се за:

1) пројекте промоције здравих стилова 
 живота младих без употребе дрога и 
 промоције волонтерства у превенцији 
 злоупотребе дрога

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

Пројекти промоције волонтерства у превенцији 
злоупотребе дрога имају за циљ промоцију волонтерских 
активности и ангажовања шире друштвене заједнице у 
превенцији злоупотребе дрога.

2) пројекте едукације о штетном утицају 
 дрога и превентивним мерама

Пројекти екукације о штетном утицају дрога и превентивним 
мерама обухватају:

- едукацију деце предшколског узраста,
- едукацију деце школског узраста и младих,

-  едукацију родитеља и старатеља и

-  едукацију запослених у образовању и другим сектори-
ма укљученим у превенцију зависности од психоак-
тивних супстанци.

Едукација деце предшколског узраста има за циљ 
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег 
самопоштовања и заштиту личности од поремећаја 
здравља.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ 
подизање нивоа знања и свести код деце школског узра-
ста и младих о штетном утицају и последицама употребе 
дрога, као и едукацију ових лица (едукацију вршњачких 
едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и 
мотивисања деце школског узраста и младих за правил-
не изборе и одупирање притисцима и изазовима савре-
меног друштва. Ови пројекти треба да буду информатив-
ног и едукативног карактера, прилагођени узрасту деце 
и младих, прихватљиви и разумљиви.

Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију 
родитеља и старатеља о штетним утицајима и последи-
цама употребе дрога, њихово оспособљавање за добру 
комуникацију са децом и јачање способности породице 
за решавање кризних момената.

Едукација запослених у образовању и другим сектори-
ма укљученим у превенцију зависности од психоактивних 
супстанци има за циљ подизање нивоа знања васпитача, 
наставника, педагога, психолога и других запослених о 
штетним утицајима и последицама употребе дрога на теле-
сно, социјално и ментално здравље деце, као и едукацију 
ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начи-
нима информисања и мотивисања деце за правилне из-
боре и одупирање притисцима у изазовима савременог 
друштва (едукација за вођење психолошких радионица, 
трибина, организовање и спровођење анкета, истраживања 
и других креативних активности којима се доприноси 
превенцији зависности од психоактивних супстанци).

Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се 
реализовати путем предавања, семинара, трибина, 
вршњачке едукације, пројеката за младе кроз теренски 
рад, као и путем интернета и отворене телефонске линије 
за давање информација о превенцији зависности од 
дрога, дрогама и њиховој злоупотреби.

3) пројекте вршњачког саветовања младих 
 и чланова њихових породица

Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова 
њихових породица имају за циљ да се младима и члано-
вима њихових породица пруже адекватни, ефикасни и 
потпуни одговори и савети у вези са штетним утицајима 
и последицама употребе дрога и превентивним мерама.
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4) пројекте секундарне и терцијарне 
 превенције

Пројекти секундарне и терцијарне превенције су 
пројекти који имају за  циљ да се родитељима, старатељима, 
члановима породице и лицима код којих постоји злоупо-
треба дрога пружи адекватнија, ефикаснија и потпунија 
помоћ у решавању проблема злоупотребе дрога, односно 
да се изврши рехабилитација и социјална реинтеграција 
лица која користе или су користила дроге, њиховим 
укључивањем у различите облике друштвеног живота, 
побољшањем квалитета живота и смањењем штетних 
последица проузрокованих коришћењем дрога. Циљ ових 
пројеката је и да се препознају лица код којих постоји 
злоупотреба дрога, а још није развијена зависност, као и 
ефикасно откривање оних којима је потребна стручна 
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба 
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, 
а лица која имају развијену зависност да што пре започну 
лечење.

Пројекти секундарне и терцијарне превенције могу се 
реализовати кроз непосредни контакт са родитељима, 
старатељима, члановима породице и лицима код којих 
постоји злоупотреба дрога, путем и-мејл саветовања, као 
и путем успостављања отоворене телефонске линије за 
давање информација о дрогама, њиховој злоупотреби и 
лечењу.

5) пројекте обележавања значајних датума 
 и израде и дистрибуције едукативног и 
 промотивног материјала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
пројекти који имају за циљ обележавање значајних дату-
ма (светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду 
и дистрибуцију едукативног и промотивног материјала 
ради упознавања грађана Града Новог Сада са превен-
тивним мерама и штетним утицајима и последицама 
злоупотребе дрога.

4. Овај програм реализује Комисија за борбу против 
дрога у складу са Правилником о начину и поступку до-
деле средстава из буџета Града Новог Сада за програме 
и пројекте из области здравства („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 9/12).

5. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство.

6. Комисија за борбу против дрога подноси Градском 
већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији 
овог програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-15/2012-II
20. април 2012. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст («Службени лист Града Новог 
Сада», број 43/08) и члана 40. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2012. годину («Службени лист Града Новог 
Сада», број 50/11) на предлог  Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 197. седници  
од  6. априла 2012. године  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ 
ЗА 2012. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за основне школе за 2012. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II

Програм обухвата радове на изградњи зграда и објеката, 
капиталном одржавању зграда и објеката, пројектном 
планирању, као и набавку опреме у основним  школама.

III

Средства за реализацију Програма планирана су  у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину у укупном износу 
од 143.950.000,00 динара и користиће се у складу са 
оствареним приходима у буџету.

 IV

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом су основне  школе на територији Града Новог 
Сада.

V

Градска управа за образовање (у даљем тексту: Град-
ска управа) може извршити прерасподелу планираних 
средстава по позицијама Програма у оквиру исте групе 
радова, ако постоје објективне околности које условљавају 
потребу за извршењем одређених радова у већем обиму, 
уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог 
Сада.

VI

Градска управа одобраваће  основним  школама сред-
ства, након што школe спроведу поступак јавне набавке, 
на основу њиховог захтева уз који се доставља документација 
о уговореним, односно извршеним радовима и набављеној 
опреми, у складу са тромесечним плановима извршења 
буџета Града Новог Сада.

VII

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VIII

Основне школе подносе Градоначелнику Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са 



3. мај 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 19 – Страна 577.    

исказаним физичким и финансијским показатељима и 
документацијом о извршеним активностима и утрошку 
средстава према стварно изведеном обиму радова и 
набављеној опреми.

IX

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-119/2012-II
6. април 2012. године
НОВИ САД         Заменик Градоначелника

Мр Зоран Мандић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ, ЗА 2012.ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

1.1. О.Ш. “Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Друга фаза надоградње школског објекта 41.214.000,00

1.2. O.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад Друга фаза изградње спортске хале на 
Ченеју

35.000.000,00

1.3. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад Уградња гасне опреме и система за           
детекцију гаса 

799.000,00

1.4. О.Ш. „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад Изградња трафо станице за 
новоизграђени део школе

1.205.000,00

1.5. О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад Изградња хидрантске мреже 1.500.000,00

1.6. О.Ш.“Васа Стајић“ Нови Сад Изградња прикључка водовода 282.000,00

Укупно: 80.000.000,00

 2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

2.1. O.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад Реконструкција електроинсталација 900.000,00

2.2. О.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад Адаптација кровног покривача 3.800.000,00

2.3. О.Ш.“Десанка Максимовић“ Футог Реконструкција школске ограде 3.750.000,00

2.4. О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад Реконструкција санитарних чворова 3.900.000,00

2.5. О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин Реконструкција електроинсталација 3.900.000,00

2.6. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад Реконструкција кровног покривача 3.250.000,00

2.7. О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад Реконструкција санитарних чворова 
Реконструкција кровног покривача

550.000,00
1.950.000,00

Укупно: 22.000.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

3.1. О.Ш. „Милан Петровић“ Нови Сад Израда плана заштите од пожара 232.000,00

3.2. О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад Сагласност за топловодни прикључак
Сагласност за водоводни прикључак
Сагласност за електро прикључак
Надзор над реконструкцијом дворишта

10.150,00
11.000,00
5.200,00

74.000,00

3.3. О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад - Трошкови измене пројекта 135.000,00
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3.4. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад  - Израда машинског пројекта
 - Атест громобранске инсталације
 - Контролисање гасне инсталације

151.200,00
124.500,00

14.160,00

3.5. О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови Сад Прикључење објекта на електро систем
Главни пројекат заштите од пожара
Геодетско снимање
Употребна дозвола
Парцелација
Накнада за картирање објекта
Технички преглед

980.000,00
230.000,00

23.600,00
30.000,00
24.000,00
11.500,00

200.000,00

3.6. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад - Грађевинска дозвола
- Пројекат реконструкције    
  електроинсталација и технички надзор

4.350.000,00
113.590,00

3.7. О.Ш.“Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад - Прикључак надограђеног објекта на 
  електро-мрежу
- Трошкови израде употребне дозволе
- Измена пројекта електроинсталације
- Технички преглед

2.250.000,00

30.000,00
40.000,00

200.000,00

3.8. О.Ш.“Никола Тесла“ Нови Сад - Монтажа мерача протока гаса и 
  температурног коректора
- Техничка контрола пројектно-техничке 
  документације за доградњу објекта
- Техничка контрола пројекта ниске струје
- Претходна сагласност за прикључење на 
  гасну мрежу
- Коначна ауторска сагласност
- Изјава  о обједињеној контроли на 
  пројекте-инсталација јаке струје, заштите 
  од пожара, водовод и канализација
- Накнада за уређивање грађевинског 
  земљишта

321.000,00

27.200,00

9.500,00

21.300,00

80.000,00
13.000,00

430.000,00

3.9. О.Ш. „Вељко Влаховић“ Шангај Геодетска и геомеханичка испитивања
Грађевинска дозвола

141.600,00
300.000,00

3.10. О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Ср.Каменица Израда пројекта за надоградњу школског 
објекта и изградњу спортске хале

2.500.000,00

3.11. О.Ш. „Десанка Максимовић“ Футог - Израда пројекта хидрантске мреже
- Главни пројекат ЗОП за фискултурну салу

22.800,00
73.000,00

3.12. О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад Надзор над реконструкцијом крова 
Прикључење хидрантског вода

235.000,00
118.000,00

3.13. О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник Пројекат адаптације електроинсталација
Главни пројекат реконструкције 
топловодне котларнице

330.000,00
59.000,00

3.14. О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач - Израда главног пројекта трпезарије и 
  кухиње
- Монтажа и контрола детектора гаса

356.500,00

256.000,00

3.15. О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин - Надзор над реконструкцијом гасних 
  инсталација
- Надзор над реконструкцијом 
  електроинсталатерских радова

151.200,00

238.000,00

3.16. О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Надзор над реконструкцијом темеља 30.000,00

3.17. О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч Монтажа и контрола детектора за гас 47.000,00

Укупно: 15.000.000,00
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4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности

Опис Планирани износ 
у динарима

4.1. О.Ш. „Јосип Славенски“ Нови Сад Канцеларијски намештај 120.000,00

4.2. О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад Канцеларијски намештај 300.000,00

4.3. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад Опрема за кухињу, усисивачи,  штампачи и 
моторна косачица

710.000,00

4.4 О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад Рачунарска и видео опрема 1.500.000,00

4.5. О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад Канцеларијски намештај, рачунари, 
телефони, фотокопир апарат, штампачи

500.000,00

4.6. О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч Машина за прање судова и фрижидер 72.000,00

4.7. О.Ш.“Људовит Штур“ Кисач Тракасте завесе, комбиновани фрижидер, 
веш машина

261.000,00

4.8. О.Ш.“Михајло Пупин“ Ветерник Фотокопир апарат
Моторна косачица

116.000,00
58.000,00

4.9. О.Ш.„Јован Јовановић Змај“ Ср. Каменица Рачунари, штампачи, телефонска централа,
намештај за зборницу

379.100,00

4.10. O.Ш. „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад Расхладни уређај за кухињу 147.000,00

4.11. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад Фотокопир апарат, рачунарска опрема, 
штампач, пројектор и пројекционо платно

324.000,00

4.12. О.Ш. „Десанка Максимовић“ Футог Косачица, фотокопир апарат и опрема за 
кухињу

435.200,00

4.13.  О.Ш.„Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Опрема за нову зборницу у реновираном 
делу школе

280.000,00

4.14. О.Ш.“Лаза Костић“ Ковиљ Опрема за зборницу 30.000,00

4.15. O.Ш.“Иво Андрић“ Будисава Рачунарска и видео опрема 1.167.700,00

Укупно: 6.400.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности

Опис Планирани износ 
у динарима

5.1. О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад Намештај за учионице 197.500,00

5.2. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад Намештај  за учионице
Опрема за фискултурну салу

1.800.000,00
1.000.000,00

5.3. О.Ш. „Десанка Максимовић“ Футог Мултимедијални систем 2.750.000,00

5.4. О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад Школски намештај 461.000,00

5.5. О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Опремање учионица у надограђеном делу 
школе

2.370.000,00

5.6. О.Ш. „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад Рачунарска и видео опрема 1.950.000,00

5.7. О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач Школске беле табле
Школски намештај

150.000,00
800.000,00

5.8. О.Ш.“Свети Сава“ Руменка Рачунарска и видео опрема 900.000,00



580. страна – Број 19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 3. мај 2012.

5.9. О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч Школски намештај
Графичка преса

210.000,00
76.500,00

5.10. О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ 
Ср. Каменица

Магнетне беле табле 270.000,00

5.11 О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад Школске клупе и столице 300.000,00

5.12. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад Беле табле и интерактивна табла 375.000,00

5.13. О.Ш. „Лаза Костић“ Ковиљ Школски намештај 340.000,00

5.14. О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад Рачунарска и видео опрема 1.950.000,00

5.15. О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад Мултимедијални систем 2.000.000,00

5.16. О.Ш. „Петефи Шандор“ Нови Сад Рачунарска и видео опрема 1.950.000,00

5.17. О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник Школске табле 150.000,00

Укупно: 20.000.000,00
 

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности

Опис Планирани износ 
у динарима

6.1. O.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч Рачуноводствени софтвер 20.000,00

6.2. О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин Књиге за библиотеку 58.000,00

6.3 О.Ш. „Марија Трандафил“ Ветерник Антивирус програм 73.000,00

6.4. О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 230.000,00

6.5. О.Ш. „Јожеф Атила“ Нови Сад Књиге за библиотеку 127.000,00

6.6. O.Ш. „22 август“ Буковац Компјутерски софтвер 42.000,00

Укупно: 550.000,00

194
На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној за-

штити Града Новог Сада („Службени лист Града новог 
Сада“, број 38/11), Градско веће Града Новог Сада, на 198. 
седници, одржаној 11. априла 2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ 

САДА У 2012. ГОДИНИ

I. У Програму унапређења социјалне заштите Града 
Новог Сада у 2012. години („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 8/12), у тачки IV. подтачка 7. део „Носиоци 
активности“ мења се и гласи:

„Носиоци активности: Школа за основно и средње 
образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, Центар за 
социјални рад Града Новог Сада и Дом „Ветерник“ у Ве-
тернику.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-56/2012-II
11. април 2012. године
НОВИ САД    Заменик Градоначелника

     Мр Зоран Мандић, с.р.

195
На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 38/11 и 10/12), Градско веће Града Новог Сада, на 199. 
седници, одржаној 20. априла 2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ 

САДА У 2012. ГОДИНИ

I. У Програму унапређења социјалне заштите Града 
Новог Сада у 2012. године („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 8/12) и Решењу о измени Програма унапређења 
социјалне заштите Града Новог Сада у 2012. години, број 
5-56/2012-II од 11. априла 2012. године, у тачки V. речи: 
„позиција буџета 396,“ замењују се речима: „позиција 
буџета 397“, а речи: „позицији 396. 01. 09“ замењују се 
речима: „позицији 397.01.09“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-65/2012-II
20. април 2012. године
НОВИ САД    Заменик Градоначелника

     Мр Зоран Мандић, с.р.
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196
На основу члана 29. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 30/10, 45/10 и 10/12), Градско веће Града Новог 
Сада, на 199. седници од 20. априла 2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА УЧЕНИКА И 

СТУДЕНАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА 
ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ И НОМИНАЛНИ 

ИЗНОС ПОМОЋИ ЗА 2012. ГОДИНУ

1. Право на помоћ у школовању, која се реализује 
путем Хуманитарног фонда „Привредник“, Нови Сад, 
оствариће 38 ученика и студената, из средстава буџета 
Града Новог Сада у 2012. години.

2. Номинални износ помоћи из тачке 1. овог решења 
утврђује се у износу од 5.080,00 динара месечно, по ко-
риснику.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-66/2012-II
20. април 2012. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Градоначелник

197
На основу члана 54. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за про-
граме и пројекте из области здравства („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 9/12), на предлог Савета за 
праћење кретања обољевања од масовних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада, Градоначленик 
Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ ЗА 2012. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији 
хроничних незаразних болести, које ће се реализовати у 
2012. години путем пројеката који имају за циљ промоцију 
здравља и превенцију и контролу хроничних незаразних 
болести у општој популацији и високо ризичним категоријама 
становништва Града новог Сада.

2. За реализацију овог програма средства су плани-
рана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 50/11), у укупном 
износу од 5.050.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се за:

1) пројекте превенције и контроле 
 кардиоваскуларних болести

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ откривање и контролу фактора 
ризика и стања који чине основу превенције кардиова-
скуларних болести, као и откривање раних симптома и 
постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и 
повећање активног учешћа грађана у усвајању здравних 
стилова живота, као и повећање одговорности за соп-
ствено здравље, чиме се доприноси унапређењу здрав-
ственог стања становништва Града Новог Сада.

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести обухватају и пројекте едукације и обуке грађана 
Града Новог Сада за пружање прве помоћи у случају 
акутног срчаног застоја, чиме се повећава шанса за 
преживљавање и смањује стопа смртности и компликација 
у случају акутног срчаног застоја.

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести обухватају и пројекте едукације здравствених 
радника у циљу унапређења знања и вештина из ове 
области, као и повећање њихове мотивације за рад са 
оболелима од кардиоваскуларних болести.

2) пројекте превенције и контроле дијабетеса

Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 
циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције дијабетеса, као и откривање 
раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових 
пројеката је и евидентирање грађана Града Новог Сада 
са повећаним факторима ризика за настанак дијабетеса 
и њихово увођење у превентивне програме здравствених 
установа.

Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа 
грађана у усвајању здравих стилова живота, као и повећање 
одговорности за сопствено здравље, чиме се доприноси 
унапређењу здравственог стања становништва Града 
Новог Сада.

Пројекти превенције и контроле дијабетеса обухватају 
и пројекте едукације здравствених радника у циљу 
унапређења знања и вештина из дијабетологије, као и 
повећање њихове мотивације за рад са оболелима од 
дијабетеса.

3) пројекте превенције и контроле 
 малигних болести

Пројекти превенције и контроле малигних болести 
имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и 
стања који чине основу превенције малигних болести, 
као и откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе. Циљ ових пројеката је и промоција здравих 
животних навика и здравих стилова живота као основ 
превенције настанка болести.

Пројекти превенције и контроле малигних болести 
обухватају и пројекте едукације здравствених радника у 
циљу њиховог информисања и усвајања нових знања и 
вештина ради успостављања ефикасне превенције, 
дијагностике и лечења.
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4) пројекте превенције и контроле хроничне 
 опструктивне болести плућа

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктив-
не болести плућа имају за циљ откривање и контролу 
фактора ризика и стања који чине основу превенције 
хроничне опструктивне болести плућа, као и откривање 
раних симптома и постављање ране дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктив-
не болести плућа обухватају и пројекте едукације здрав-
ствених радника о актуелним ставовима и специфичним 
препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику 
и лечење хроничне опструктивне болести плућа.

5) пројекте превенције и контроле болести 
 мишићно-коштаног система

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система имају за циљ откривање и контролу 
фактора ризика и стања који чине основу превенције 
болести мишићно-коштаног система, као и откривање 
раних симптома и постављање ране дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система обухватају и пројекте едукације здрав-
ствених радника о актуелним ставовима и специфичним 
препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику 
и лечење болести мишићно-коштаног система.

6) пројекте превенције и контроле других 
 хроничних незаразних болести

Пројекти превенције и контроле других хроничних 
незаразних болести имају за циљ откривање и контролу 
фактора ризика и стања који чине основу превенције 
других хроничних незаразних болести, као и откривање 
раних симптома и постављање ране дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле других хроничних 
незаразних болести обухватају и пројекте едукације 
здравствених радника о другим хроничним незаразним 
болестима и њиховој превенцији у циљу иновирања знања 
и вештина здравствених радника из ове области, као и 
повећање њихове мотивације за рад на превенцији других 
хроничних незаразних болести.

4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реализацију 
Програма врши Савет за праћење кретања обољевања 
од масовних незаразних болести становништва Града 
Новог Сада, у складу са Правилником о начину и поступ-
ку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за 
програме и пројекте из области здравства („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 9/12).

5. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство.

6. Савет за праћење кретања обољевања од масовних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада 
подноси Градоначелнику Града Новог Сада годишњи 
извештај о реализацији овог програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-17/2012-II
25. април 2012. године
НОВИ САД    Заменик Градоначелника

     Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 6. Правилника о начину и поступку 

остваривања права на доделу средстава из буџета Града 
Новог Сада за реализацију пројеката из области полити-
ке за младе („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/11 
и 28/11), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИЦЕ, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИЦЕ, ЧЛАНА И ЧЛАНИЦА 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ВРШИ МОНИТОРИНГ 
И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СУ 

ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
НОВОГ САДА, А КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 
ЦИЉЕВИ ДЕФИНИСАНИ ЛОКАЛНИМ 

АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2012. ГОДИНУ

I. Образује се Комисија за спровођење конкурса за 
доделу средстава за реализацију пројеката којима се 
врши мониторинг и евалуација пројеката којима су 
додељена средства из буџета Града Новог Сада, а којима 
се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим 
планом политике за младе Града Новог Сада за 2012. 
годину (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да:
-  спроведе поступак Јавног конкурса за доделу 

средстава за реализацију пројеката којима се врши 
мониторинг и евалуација пројеката којима су 
додељена средства из буџета Града Новог Сада, а 
којима се остварују циљеви дефинисани Локалним 
акционим планом политике за младе Града Новог 
Сада за 2012. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс),

-  изврши оцену пројеката пристиглих на Јавни конкурс,
-  сачини извештај о спроведеном поступку Јавног 

конкурса са предлогом пројеката за чију реализацију 
се одобравају средства из буџета Града Новог Сада 
и достави га Градској управи за спорт и омладину 
Града Новог Сада, у року од 15 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на Јавни конкурс.

III. Комисија има председницу, заменика председнице 
и три члана.

IV. У Комисију се именују:

- за председницу:
НАДА АНЂЕЛИЋ,

- за заменика председнице:
МИЛОВАН САВИЋ,

- за члана и чланице:
1. НАТАША МАЈСКИ,
2. АНА КАНДИЋ,
3. ЖЕЉКО КЛАРИЋ
V. Административне и техничке послове за потребе 

Комисије обављаће Градска управа за спорт и омладину 
Града Новог Сада – Канцеларија за младе.
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VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-206/2012-II
25. април 2012. године
НОВИ САД    Заменик Градоначелника

    Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу тачке 4. подтачка 1. Акционог плана развоја 

органске производње у пољопривреди на територији 
Града Новог Сада за 2012. годину, („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 6/11) и члана 106. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИ 
ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ ОРГАНСКЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У 
ПРОЈЕКТУ ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2012. ГОДИНУ
I

Образује се Комисија за избор пољопривредних 
произвођача који ће учествовати у пројекту органске 
пољопривредне производње на територији Града Новог 
Сада за 2012. годину (у даљем тексту: Комисија).

II
Задатак Комисије је да прикупи и размотри благовре-

мено приспеле пријаве, сачини предлог одлуке о одаби-
ру пољопривредних произвођача који ће учествовати у 
пројекту органске пољопривредне производње на територији 
Града Новог Сада и достави га Градоначелнику Града 
Новог Сада, на разматрање и доношење.

III
Комисију чине председник и два члана, које именује 

Градоначелник Града Новог Сада.

IV
У Комисију се именују:
- за председника Комисије:

1. МИХАЈЛО КНЕЗИ, помоћник шефа у Служби извршних 
органа Града Новог Сада

- за чланове Комисије:
1. БАНЧИ ФЕРЕНЦ,  директор Дирекције за робне ре-
зерве

2. ГОРДАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ, помоћник шефа у Служ-
би извршних органа Града Новог Сада.

V

Стручне и административно-техничке послове за по-
требе Комисије обављаће Градска управа за привреду.

VI

Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању Комисије за избор пољопривредних 
произвођача који ће учествовати у пројекту органске 
пољопривредне производње на територији Града Новог 
Сада и именовању председника и чланова Комисије за 
избор пољопривредних произвођача који ће учествовати 
у пројекту органске пољопривредне производње на 
територији Града Новог Сада, („Службени лист Града 
Новог Сада“, број: 14/11).

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-162/2012-1-II
20. април 2012. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), а поводом Захтева Градске 
управе за привреду, број 3-249/2012-VII-1 од 9. априла 
2012. године, достављеног Градској управи за финансије 
у вези са Решењем о додели средстава Покрајинског 
секретаријата за рад, запошљавање и равноправност 
полова, број 117-10-2/2012-48 од 7. марта 2012. године, 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог 
Сада за 2012. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 50/11), у члану 12, у оквиру раздела 08 ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, глава 08.02 – Буџетски фонд за 
финансирање активне политике запошљавања у функцији 
412 . Општи послови по питању рада, распореде сред-
ства из буџета Аутономне Покрајине Војводине у износу 
од 4.800.000,00  динара, која нису планирана Одлуком о 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину, а која су дозначена 
буџету Града Новог Сада у складу са Решењем Покрајинског 
секретаријата за рад, запошљавање и равноправност 
полова у Новом Саду број: 117-10-2/2012-48 од 7. марта 
2012. године, намењених за реализацију мера активне 
политике запошљавања – јавни радови.
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II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно 
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), 
да у разделу Градске управе за привреду изврши 
распоређивање наменских трансферних средстава од 
другог нивоа власти из тачке I. овог решења, на позицију 
буџета 227, економска класификација 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, у нови извор финансирања 07 
„Донације од осталих нивоа власти“, тако да укупан план 
средстава из буџета за ову апропријацију износи 
53.638.000,00 динара.

III. Задужује се Градска управа за привреду да, у скла-
ду са овим решењем, изврши одговарајуће измене 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и из-
датака Градске управе за привреду за 2012. годину, ради 
извршавања расхода по основу дозначених наменских 
трансфера од Аутономне Покрајине Војводине.

IV. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градској управи за привреду.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-2/2012-II
25. април 2012. године
НОВИ САД    Заменик Градоначелника

    Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 13. тачка 11, а у вези са чланом 16. 

Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службе-
ни лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА 

ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2012. ГОДИНУ

I

У Акционом плану развоја органске производње у 
пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2012. 
годину („Службени гласник Града Новог Сада“, број 3/12): 
тачка 4. мења се и гласи:

„4. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ 
  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕЊЕ НА 
     ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2012. ГОДИНУ

1)  Евидентирање и одабир пољопривредних 
 произвођача, организација и институција из 
 области пољопривреде који ће бити 
 обухваћени пројектом производње органских 
 производа као и оцена могућности органске 
 производње на одабраном земљишту

Ова мера обухвата организовање састанака са 
потенцијалним произвођачима како би се извршила 
селекција и евиденција произвођача, организација и 
институција из области пољопривреде који ће приступи-
ти пројекту органске пољопривредне производње и 
контролу земљишта са оценом могућности за органску 
производњу.

У току 2012. такође ће бити расписан јавни позив за 
нове учеснике који желе да се укључе у овај пројекат.

Јавни позив за подношење пријава за учешће у пројекту 
производње органских производа расписаће Градоначелник 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник). Право 
учешћа на конкурсу имају пољопривредни произвођачи 
(физичка лица), организације и институције из области 
пољопривреде који имају регистровано пољопривредно 
газдинство. Поднете пријаве разматра комисија коју образује 
и именује Градоначелник. Комисију чине председник и два 
члана. Задатак ове комисије је да размотри благовремене 
пријаве и сачини предлог одлуке о одабиру пољопривредних 
произвођача који ће учествовати у пројекту производње 
органских производа. Одлуку о избору пољопривредних 
произвођача, организација и институција из области 
пољопривреде који ће учествовати у овом пројекту, на 
предлог комисије доноси Градоначелник.

Са изабраним пољопривредним произвођачима, 
организацијама и институцијама закључује се уговор 
којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних 
учесника пројекта и Града. Овај уговор закључује Градо-
начелник или начелник Градске управе за привреду уз 
сагласност Градоначелника.

За реализацију ове мере планирана су средства у 
буџету Града за 2012. годину у износу од 990.000,00 РСД.

Носилац реализације ове мере је Градска управа за 
привреду у сарадњи са релевантним институцијама и 
удружењима из ове области, а у складу са законом којим 
се уређују јавне набавке.

2)  Програм стручног усавршавања и 
 образовања изабраних пољопривредних 
 произвођача, организација и институција 
 из области пољопривреде ради стицања 
 додатних знања и вештина из области 
 органске производње

Основни циљ ове мере јесте да се подигне свест, 
унапреди знање и повећа продуктивност из области ор-
ганске производње. Имајући у виду захтеве тржишта за 
здравом и природном храном, неопходна је стручна 
едукација изабраних пољопривредних произвођача, 
организација и институција, као и додатни виши нивои 
едукације за произвођаче који су укључени у програм 
2011. године.

За реализацију ове мере средства су планирана у 
буџету Града за 2012. годину у износу од 3.230.000,00 
РСД.

Носиоце реализације ове мере одабраће Градска 
управа за привреду у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке.
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3)  Субвенционисање сертификација изабраних 
 пољопривредних произвођача, 
 организација и институција из области 
 пољопривреде за развој органске производње

Субвенције су намењене изабараним пољопривредним 
произвођачима, организацијама и институцијама из об-
ласти пољопривреде са којима су закључени уговори из 
подтачке 1. ове тачке и пољопривредним произвођачима 
који су укључени у програм 2011. године.

За реализацију ове мере средства су планирана у 
буџету Града за 2012. годину у износу од 1.802.000,00 
РСД.

Носилац ове мере је Градска упрва за привреду.

4)  Организовање и учествовање на сајмовима, 
 семинарима, радионицама и стручним 
 екскурзијама о органској производњи

Реализација ове мере подразумева организован наступ 
пољопривредних произвођача органске хране на сајмовима 
органске производње, као и одласке на стурчне екскурзије 
у циљу обезбеђивања непосредних контаката, потребних 
информација, праћења трендова и стицања позитивних 
искустава која би се применила за ефикаснију реализацију 
Акционог плана.

Ова мера обухвата наступе на сајмовима као што су: 
„Међународни пољопривредни сајам“ Нови Сад; „BioFach” 
у Нирнбергу, Немачка; „ SАNA“ у Болоњи, Италија; „BIOS-
UED“ у Aугсбургу, Немачка; „BtoBIO“ у Милану, Италија; „Bio 
Balkan Expo“ у Београду. Такође ће бити обухваћено и 
учешће на семинарима и радионицама у земљи и у ино-
странству, као и на стручним екскурзијама. На сајмовима 
и семинарима имали би заједничко учешће са свим реле-
вантним организацијама као што су: „Serbia Organica“ 
Национално удружење за развој органске производње, 
Пољопривредни факултет Нови Сад, Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, Министарство пољопривреде Србије и 
осталим институцијама које су заинтересоване за развој 
ове врсте производње. Трошкови наступа на сајмовима, 
семинарима, радионицама и стручним екскурзијама обухватају 
делимично финансирање простора – закуп штандова и 
опреме, дневнице за службена путовања у земљи и 
иностранству, трошкове превоза, смештаја и осигурања, а 
у складу са расположивим средствима.

За реализацију ове мере средства су планирана у буџету 
Града за 2012. годину у износу од 2.928.000,00 РСД.

Носилац реализације ове мере је Градска управа за 
привреду и друге релевантне институције из органске 
производње у складу са законским прописима.

5)  Популаризација, промоција и презентација 
 органских производа на територији Града

Промоција и презентација органских производа на 
територији Града врши се путем штампаних и визуелних 
средстава. За промовисање и даљу афирмацију органске 
производње планира се израда брошура са понудом 
органских производа, пословна галантерија и израда 
плаката и банера. Такође се планира и израда интернет 
презентације удружења органских произвођача који су 
укључени у овај програм.

За реализацију ове мере средства су планирана у 
буџету Града за 2012. годину у износу од 1.050.00,00 РСД.

Носилац ове мере је Градска управа за привреду.“
У тачки 5. табела Распоред средстава за реализацију 

мера за унапређење органске пољопривредне производње 
Града, за 2012. годину, мења се и гласи:
„

Бр. Мере за унапређење органске 
пољопривреде

Средства у 
РСД

1. Одабир произвођача и оцена 
одабраног земљишта 990.000,00

2. Стручно усавршавање и 
образовање 3.230.000,00

3. 

Субвенције пољопривредним 
произвођачима, организацијама 
и институцијама из области 
пољопривреде

1.802.000,00

4. Сајмови, семинари, радионице, 
стручне екскурзије 2.928.000,00

5. Промоција и презентација 1.050.000,00
У К У П Н О 10.000.000,00

„
II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-245/2012-II
6. април 2012. године
НОВИ САД    Заменик Градоначелника

    Мр Зоран Мандић, с.р.

202
На основу члана 12. став 6. Правилника о начину и 

поступку остваривања права на доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката из 
области политике за младе («Службени лист Града Новог 
Сада», бр. 11/11 и 28/11), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 
ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ГРАД НОВИ САД - ПРОЈЕКАТА КОЈИМА 
СЕ ОСТВАРУЈУ ЦИЉЕВИ ДЕФИНИСАНИ 

ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 
ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА 
НОВОГ САДА У 2012. ГОДИНИ

    I

Овим решењем утврђују се пројекти из области по-
литике за младе од значаја за Град Нови Сад - Пројекти 
којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акци-
оним планом политике за младе Града Новог Сада у 2012. 
години, са износом дотација из буџета Града Новог Сада 
у 2012. години, за реализацију сваког појединачног пројекта.
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II

ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД - ПРОЈЕКТИ 
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ЦИЉЕВИ ДЕФИНИСАНИ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ ЗА 

МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА У 2012. ГОДИНИ СУ:

1. ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

1.1. УДРУЖЕЊЕ ’’МУЗИЧКИ И ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР 
CARPE DIEM’’ Гитаре и књиге 316.575,00

1.2. Волонтерска Омладинска Организација Кроз парламентаризам до 
квалитетнијег образовног програма

205.800,00

1.3. БалканИДЕА Нови Сад
Искроји по својој мери - Истраживање 
потреба младих у области 
неформалног образовања

379.000,00

1.4. Међународни центар књижевности за децу 
ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ СУСРЕТИ У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ 26 239.425,00

УКУПНО: 1.140.800,00

2.  ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

2.1. Центар за неформално образовање и 
целоживотно учење ’’Млади за (само)запошљавање’’

223.500,00

2.2. БИЗНИСНОВА – Центар за проактивно 
пословање

’’Ситнице које посао значе’’ – обука 
студената/киња завршних година за 
активно тражење посла и планирање 
каријере

220.000,00

2.3. Центар за едукацију и истраживање Едуко 
Нови Сад

Практични кораци ка образовној 
мобилности студената

194.000,00

2.4. Друштво «РАСПУСТИЛИШТЕ» Уметничко моделирање накита 130.000,00

2.5. ФОНДАЦИЈА РАЗВОЈНИ ФОНД ЗА МЛАДЕ РФМ

Едукација – организација стручне 
праксе 6 ученика браварског смера са 
завршне године у циљу стицања 
основних знања из процеса уметничког 
ливења са акцентом на спајању 
одливених предмета заваривањем

200.000,00

2.6. СЕМЕНАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ Програм стручне праксе за млади 
кадар пољопривреде Новог Сада

224.200,00

УКУПНО: 1.191.700,00

3. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

3.1. Удружење ‘’Црвена линија’’ Новосадски Омладински Календар 
Здравља 2012

300.000,00

3.2. Удружење ‘’Превент’’ ТриП –превенција, повезивање, 
подршка

180.000,00



3. мај 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 19 – Страна 587.    

3.3. «Центар за производњу знања и вештина» «Трипут УРА! За здравље у школи» 250.000,00

3.4. УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ЗАВИСНИЦИМА 
‘’РАСКРШЋЕ’’ Превенција на улици 130.000,00

3.5. Удружење за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама Града Новог Сада Ја знам да чувам своје здравље, а ти? 286.800,00

УКУПНО: 1.146.800,00

4. КУЛТУРА МЛАДИХ

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

4.1. Удружење грађана “Кошница’’ 20 година урбане културе - Збогом 
Брус Ли: мултимедијални фестивал

200.000,00

4.2. ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ “COOLIST

Култура и стваралаштво у мојој 
средини (KISS)

250.000,00

4.3. “Огледало” – Центар за иницијативе у култури “Шаком о сто - штиклом о под“ 180.000,00

4.4. Удружење грађана ”Арткор” Нови Сад ДАНИ БРАЗИЛА
Новосадски самба карневал 2012

130.000,00

4.5. Удружење грађана ”New Point of Culture Нови Сад – град мурала 200.000,00

УКУПНО: 960.000,00

5. СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

5.1. МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕД АРТ Луткорама 2 180.000,00
5.2. Плесни клуб  ‘’Pointe Dance Studio’’ «Решење је плес» 100.000,00

5.3. Удружење љубитеља друштвених игара ВАЛХАЛА Средњовековни камп на 
Петроварадинској тврђави 150.000,00

5.4. Удружење грађана “Клуб Уметника Бина – КУБ” С оне стране дуге 150.000,00

5.5. Волонтерски центар Војводине Волонтерски клуб - Летње 
активирање 300.000,00

5.6. КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА «ВОЈВОТКИЊЕ» 
НОВИ САД ”Немам времена, идем на тренинг!” 50.000,00

5.7. Удружење “ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ЦК13” Квалитетно слободно време у 
Инфотеци ЦК13 170.000,00

5.8. Education Association Моје паметно лето 91.200,00
5.9. Спортско удружење Спорт Мастер Знам да пливам, а ти? 150.000,00
5.10. Центар за родне алтернативе – АлтеР Право у лице! 120.000,00

УКУПНО: 1.461.200,00

6. БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

6.1. “Таргет” Центар за превенцију девијантног 
понашања код младих

ПРЕВЕНЦИЈА  НАСИЉА  И  
ЗЛОСТАВЉАЊА  ПУТЕМ  ИНТЕРНЕТА 
„НАУЧИ – ЗАУСТАВИ“

180.000,00

6.2. Удружење грађана ‘’Трачак’’ „Едукација студената и студенткиња 
педагогије о саобраћајном васпитању“ 150.000,00
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6.3. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ КЛУБ “СУПЕР 
АКТИВАН“ НС Капетани 180.000,00

6.4. Удружење грађана “СОС ЖЕНСКИ ЦЕНТАР” Лајкуј сигуран интернет 115.000,00

6.5. ‘’Центар за промоцију безбедности саобраћаја’’ Семафоризација 2 165.000,00

6.6. ‘’Матица ромска’’
„Могу као и ти“
Развијање безбедносне културе 
младих  у Новом Саду

120.000,00

6.7. БалканИДЕА Нови Сад „Сајбер пионири вол.2“ – Удружени 
против сајбер насиља 200.000,00

УКУПНО: 1.110.000,00

7. АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ДРУШТВО И ИЗГРАДЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

7.1. Удружење грађана и грађанки “Лига друштвене 
једнакости” ‘’Комуникацијом до знања’’ 250.000,00

7.2. Удружење ‘’Црвена линија’’ REQUESTуј  се 125.000,00

7.3. Грађански фонд “ПАНОНИЈА” КОРАК КА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОЈ 
ШКОЛИ

150.000,00

7.4. ЕДИТ центар Обука за управљање пројектима 250.000,00
7.5. Млади за Ковиљ Мали корак за тебе, велики за Ковиљ 200.000,00

7.6. Волонтерска Омладинска Организација На младима све(т) остаје 220.000,00

УКУПНО: 1.195.000,00

8. ВОЛОНТЕРСКИ РАД

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

8.1. Удружење грађана “Кошница» Кошница пријатељства 2012 150.000,00

8.2. Волонтерски центар Војводине Локални волонтерски сервис - теорија 
и пракса

350.000,00

8.3. Удружење грађана ‘’Укрштање’’ Волонтери - стари обичај, ново 
искуство

160.000,00

8.4. Покрет горана Новог Сада Соларна академија - волонтерски 
радни камп

250.000,00

УКУПНО: 910.000,00

9. МОБИЛНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

9.1. “Удружење студената технике Европе - Нови 
Сад” “Пут под ноге” 70.500,00

9.2. ФОНДАЦИЈА “021“ НОВИ САД Медији у служби информисања младих 350.000,00

УКУПНО:  420.500,00
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10. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

10.1. “Центар за омладински рад” ЕКО-МОДА 75.000,00

10.2. “Друштво за заштиту и проучавање птица Србије Новосадска школа орнитологије 200.000,00

10.3. Инжењери заштите животне средине Ко штеди имаће - Енергетска 
ефикасност за младе

150.000,00

10.4. Удружење грађана “ЗЕМЉА ЖИВИХ“ ОЖИВИМО НОВИ САД 150.000,00

10.5. Удружење “Рефугијум“ Камп „Корак ближи природи“ 179.000,00

10.6. Покрет горана Новог Сада Буди друг, окрени с књигом један круг 300.000,00

УКУПНО: 1.054.000,00

11. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МЛАДИМА

Редни 
број Удружење, односно организација Назив пројекта

Планирани 
износ дотација 
у динарима

11.1. Центар за ратну трауму
Обрати се или кликни за помоћ - 
Психолошко саветовалиште Центра 
за ратну трауму 

150.000,00

11.2. “Екуменска хуманитарна организација”
Релаксационо–дидактичке активности 
за децу и младе који живе и/или раде 
на улици

200.000,00

11.3. ФОНДАЦИЈА ДЕЦИ НА ДАР НОВИ САД Перформанс ’’Сан летње ноћи’’ 180.000,00

11.4. НОВОСАДСКИ ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР Саветовалиште за младе 170.000,00

11.5. Удружење ‘’Превент’’ Тачка 150.000,00

11.6. Креативно-афирмативна организација ‘’Парнас’’
Ја сам за плес! Уметност оријенталног 
плеса у служби оснаживања жена са 
инвалидитетом

110.000,00

11.7. Омладина југословенске асоцијације за борбу 
против сиде Нови Сад Оснажене 150.000,00

УКУПНО: 1.110.000,00

УКУПНО:  11.700.000,00

III

Дотације из тачке II овог решења, преносиће се 
удружењима, односно организацијама на основу уговора 
закљученог између удружења, односно организације која 
је остварила право на дотацију из буџета Града Новог 
Сада и Градоначелника Града Новог Сада или лица које 
он овласти.

IV

Удружења, односно организације из тачке II овог решења 
дужне су да у року од 30 дана од дана реализације пројекта 
поднесу Градској управи за спорт и омладину – Канцеларији 
за младе, извештај о реализацији пројекта за који су 
одобрене дотације, са одговарајућом документацијом.

V

Ово решење објавити у «Службеном листу Града 
Новог Сада».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-179/2012-II
24. април 2012. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систе-

му („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10 и 101/11) и члана 6. Одлуке о буџету Града Новог 
Сада за 2012. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 50/11), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 50/11) за Раздео 09. Главу 09.01 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у Функцији 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, са позиције 
буџета 265, економска класификација 499 – Средства 
резерве – Стална резерва, а по Финансијском плану 
прихода и примања и расхода и издатака Градске управе 
за финансије за 2012. годину, са позиција 265.01.01, 
одобравају се средства Градској управи за комуналне 
послове у износу од

7.795.734,42 динара
(седаммилионаседамстодеведесетпетхиљадаседам

стотридесетчетиридинара42/100)
на име обезбеђивања потребних средстава за реализацију 

Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града 
Новог Сада, број 3-68/2012-VII-6 од 6. фебруара 2012. 
године, односно активности на чишћењу снега на територији 
Града Новог Сада, предузетих у циљу очувања безбед-
ности живота и здравља људи и омогућавања несметаног 
функционисања Града у отежаним условима, проузроко-
ваним снежним падавинама, током фебруара 2012. године.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 
2012. годину, у оквиру Раздела 04, Глава 04.01 –ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, Функција 620 – Развој 
заједнице, на позицију буџета 104, за апропријацију 
економске класификације 423 – Услуге по уговору, из 
извора финансирања 01 – Приходи из буџета, тако да 
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 170.075.082,42 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
- Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и
- Градској управи за финансије:

 - Сектору за трезор,
 - Одељењу за буџет.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-5/2012-II
6. април 2012. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 
39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ТАЊА ШАРЕНАЦ, дипломирани правник, разреша-
ва се дужности помоћника начелника за правне послове 
у области урбанизма у Градској управи за урбанизам и 
стамбене послове Града Новог Сада од 11. априла 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 35-1/2012-36-II
11. април 2012. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МАРИЦА МИЛИНКОВИЋ, дипломирани инжењер 
грађевинарства, разрешава се дужности помоћника на-
челника за грађевинарство у Градској управи за урбани-
зам и стамбене послове Града Новог Сада од 11. априла 
2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 35-1/2012-35-II
11. април 2012. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. САНДРА РАШЕТА, дипломирани инжењер архитек-
туре, разрешава се дужности помоћника начелника за 
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урбанизам у Градској управи за урбанизам и стамбене 
послове Града Новог Сада од 11. априла 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 35-1/2012-34-II
11. април 2012. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама 

(„Службени лист Града Новог Сада“ број 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. СТАНКА ВАЉАРЕВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за помоћника начелника за правне послове 
у области грађевинарства у Градској управи за урбанизам 
и стамбене послове Града Новог Сада, почев од 12. 
априла 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 35-1/2012-38-II
12. април 2012. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама 

(„Службени лист Града Новог Сада“ број 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЉИЉАНА СТРУГАР, дипломирани правник, поставља 
се за помоћника начелника за правне послове у области 
урбанизма у Градској управи за урбанизам и стамбене 
послове Града Новог Сада, почев од 12. априла 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 35-1/2012-37-II
12. април 2012. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама 

(„Службени лист Града Новог Сада“ број 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДИЈАНА НИНКОВ, дипломирани инжењер архитек-
туре, поставља се за помоћника начелника за урбанизам 
у Градској управи за урбанизам и стамбене послове 
Града Новог Сада, почев од 12. априла 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 35-1/2012-40-II
12. април 2012. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

210
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама 

(„Службени лист Града Новог Сада“ број 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОЛИВЕРА ЛАЛИЋ, дипломирани инжењер архитек-
туре, поставља се за помоћника начелника за грађевинарство 
у Градској управи за урбанизам и стамбене послове 
Града Новог Сада, почев од 12. априла 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 35-1/2012-39-II
12. април 2012. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и члана 22. Одлуке о установама културе чији 
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 

систематизацији послова Завода за заштиту споменика 
културе Града Новог Сада, Нови Сад, који је донео ди-
ректор Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, 14. децембра 2011. године, и утврђује:

- да се радна места систематизована у члану 31. тач. 
1. (један извршилац), 2. (један извршилац), 3. (један из-
вршилац), 4. (један извршилац), 6. (два извршиоца), 7. 
(два извршиоца), 9. (један извршилац), 10. (један изврши-
лац), 11. (један извршилац), 12. (један извршилац), 13. 
(четири извршиоца), 14. (један извршилац), 15. (један 
извршилац), 16. (два извршиоца), 18. (један извршилац), 
20. (један извршилац), 21. (један извршилац), 23. (један 
извршилац) и 24. (један извршилац), што је укупно 25 
радних места, уколико су попуњена, финансирају из буџета 
Града Новог Сада, као и

- да се радна места систематизована у члану 31. тач. 
17. (два извршиоца), 19. (један извршилац) и 22. (један 
извршилац), што је укупно четири радна места, финансирају 
из сопствених прихода Завода за заштиту споменика 
културе Града Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6/2011-969-II
21. март 2012. године
НОВИ САД    Заменик Градоначелника

    Мр Зоран Мандић, с.р.

212
На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа 

надлежног за давање на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/07) и 
члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), а у вези са чланом 64. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
62/06, 65/08 и 41/09), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I

Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији Града Новог Сада:

Председника:
-  МИЛЕНКО ДРАЖИЋ, помоћник начелника Градске 
управе за привреду

Члана:
-  ЂОРЂЕ СОФИНКИЋ, извршилац за рурални развој 
Градске управе за привреду.

II

У Комисију за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији Града Новог Сада именују се:

За председника:
- БРАНИСЛАВА ЈЕФТИЋ, помоћник Градоначелника
За члана:
- ВЛАДИМИР МИХАЈЛОВ, извршилац за пољопривреду, 

водопривреду и сточарство Градске управе за привреду.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-251/2012-II
5. април 2012. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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на 16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника („Службе-
ни лист Града Новог Сада“, број 60/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА БРОЈ 9А, НОВО 

НАСЕЉЕ – ПЕТРОВАРАДИН (АЛИБЕГОВАЦ)

I. Одређује се линија јавног превоза путника, број 9а, 
Ново насеље – Петроварадин (Алибеговац), која се у оба 
смера пружа трасом: од привремене окретнице на Буле-
вару Јована Дучића, Булеваром Јована Дучића, Булеваром 
Слободана Јовановића, Футошким путем, Футошком улицом, 
Улицом цара Душана, Булеваром цара Лазара, Стражи-
ловском улицом, Улицом Жарка Зрењанина, Булеваром 
Михајла Пупина, Варадинским мостом, Прерадовићевом 
улицом, Улицом Рачког до петље Мишелук.
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II. Одређују се нова аутобуска стајалишта за линију из 
тачке I. овог решења:

1. за смер Ново насеље – Петроварадин, у Улици 
Рачког, испред објекта бр. 124,

2. за смер Петроварадин – Ново насеље, у Улици 
Рачког, у зони раскрснице са путем за Алибеговац, и у 
Улици Рачког наспрам објекта бр. 126.

У осталом делу трасе линије користиће се постојећа 
стајалишта јавног превоза путника.

III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши обележавање хоризон-
талне и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације 
на стајалиштима из тачке II. овог решења, а у скалду са 
Пројектом техничког регулисања саобраћаја „Измена 
режима саобраћаја за продужење линије јавног превоза 
у Улици Рачког до петље Мишелук у Петроварадину“, број 
6596 од 21. марта 2012. године.

IV. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу 
„Нови Сад“ Нови Сад да:

-  аутобусе, који саобраћају на линији из тачке I. овог 
решења, обележи бројем „9а“,

-  на стајалиштима за линију из тачке I. овог решења, 
постави стајалишну таблу са назнаком BUS, извод 
из реда вожње, назив стајалишта, надстрешницу и 
корпу за отпатке,

-  путем средстава јавног информисања обавести ко-
риснике аутобуског превоза о увођењу нове линије 
јавног превоза путника.

V. Рок за извршење овог решења је 1. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-865/2012
30. март 2012. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника („Службени 
лист Града Новог Сада“, 60/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА БРОЈ 70, НОВИ САД – СРЕМСКА 
КАМЕНИЦА (ИНСТИТУТ)

I. Укида се линија јавног превоза путника, број 70. Нови 
Сад – Сремска Каменица (Институт), која се у оба смера 
пружа трасом: од Железничке станице, Булеваром Јаше 
Томића, улицама Руменачком, Хајдук Вељковом, Цара 
Душана, Булеваром цара Лазара, Стражиловском, Буле-

варом Михајла Пупина, преко Варадинског моста, Каме-
ничким путем и Институтским путем до Института у Сремској 
Каменици.

II. Налаже се јавном градском саобраћајном предузећу 
„Нови Сад“ Нови Сад да:

-  укине поласке аутобуса који саобраћају на линији из 
тачке I. овог решења,

-  на стајалиштима за линију из тачке I. овог решења 
уклони извод из реда вожње,

-  путем средстава јавног информисања обавести ко-
риснике аутобуског превоза о укидању линије из 
тачке I. овог решења.

III. Ово решење важи од 1. априла 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-815/2012
27. март 2012. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 
У БЛОКУ УЛИЦА ОМЕЂЕНИХ БУЛЕВАРОМ 
ОСЛОБОЂЕЊА, ФУТОШКОМ, ХАЈДУК 
ВЕЉКОВОМ И УЛИЦОМ НОВОСАДСКОГ 

САЈМА У НОВОМ САДУ

I. Одређују се општа паркиралишта за путничке 
аутомобиле у Улици Косанчић Ивана, у Улици девет 
Југовића, у Улици Боре Продановића, у Улици Уроша 
Предића, у Улици Мичуриновој од Улице Новосадског 
Сајма до Улице Николе Тесле, у Улици Новосадског сајма 
од Мичуринове улице до Булевара ослобођења, у Улици 
Николе Тесле и у Улици Топлице Милана у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију 
према саобраћајним пројектима број 6498, 6499, 6500, 
6501, 6502, 6503, 6504 и 6505 од 1. фебруара 2012. годи-
не, које је израдило Јавно предузеће „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, у даљем тексту: Завод.

III. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Завод.
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V. Рок за извршење овог решења је 10. мај 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-1053/2012
20. април 2012. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист 
Града Новог Сада“, бнр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ ВЛАДИСЛАВА 
КАЋАНСКОГ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке 
аутомобиле у делу Улице Владислава Каћанског у Новом 
Саду (у даљем тексту: паркиралиште), на катастарској 
парцели број 3720/1 К.О. Нови Сад II, до привођења пар-
целе намени утврђеној урбанистичким планом.

Паркиралиште из става 1. ове тачке користиће се као 
опште паркиралиште.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да паркиралиште из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и обележи, према саобраћајном пројекту 
број ИРПС0135 од 24. јануара 2012. године, који је изра-
дило Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови 
Сад.

III. Налаже се јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II овог 
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 23. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-530/2012
9. април 2012. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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9. Одлуке о јавним паркиралиштама („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА У НЕПОСРЕДНОЈ 
БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА „НОВОСАДСКОГ 

САЈМА“ У НОВОМ САДУ

I. Одређују се повремена паркиралишта за путничке 
аутомобиле у непосредној близини објеката „Новосадског 
сајма“ у Новом Саду, као посебна паркиралишта и то:

-  у Улици новосадског сајма, капациета 284 паркинг-
места, од Дринске улице до Хајдук Вељкове улице,

-  у Улици новосадског сајма, од Хајдук Вељкове до 
Мичуринове улице, капацитета 76 паркинг-места,

-  на платоу испред сајамске хале, на углу улица Ново-
садског сајма и Хајдук Вељкове, капацитета 48 
паркинг-места,

-  на платоу између Мичуринове и Хајдук Вељкове 
улице, капацитета 245 паркинг места,

-  део тротоара испред сајамске хале у Хајдук Вељковој 
улици, капацитета 37 паркинг-места,

-  у Улици браће Поповић на непарној страни, од Улице 
Бранка Бајића до Улице Стевана Мокрањца, капаци-
тета 36 паркинг-места,

-  у Улици браће Поповић, од Улице Бранка Бајића до 
Хајдук Вељкове улице и у Улици Бранка Бајића, од 
колског улаза у „Мастер центар“ до Улице браће 
Поповић, капацитета 24 паркинг-места,

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

-  у Мичуриновој улици, капацитета 268 паркинг-ме-
ста  и

-  у Улици Богдана Гарабантина.
II. Наплата накнаде за коришћење повремених парки-

ралишта из тачке I. овог решења вршиће се у складу са 
важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила, у периоду од 12. маја 2012. до 18. маја 
2012. године, свакодневно од 8,00 до 20,00 часова.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке обавља Јавно 
комунално предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, путем 
овлашћеног лица.

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да:

-  паркиралишта из тачке I. алинеја један и три овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 2142/2005 из 
априла 2005. године, који је израдила Служба за 
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја два овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Плану хоризонтал-
не и вертикалне сигнализације, који је саставни део 
Пројекта „ИМ-Пројект“ предузећа за пројектовање, 
инжењеринг и извођење радова, из децембра 2004. 
године,
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-  паркиралиште из тачке I. алинеја четири овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број 5214 из августа 2010. 
године, који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја пет овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број 2161/2005 из маја 2006. 
године, који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја шест овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број ПС0117 из априла 2006. 
године, који је израдило Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  паркиралишта из тачке I. алинеја седам овог решења, 
уреди, опреми и обележи, према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број ПС0156 од 23. октобра 
2009. године, који је израдило Јавно комунално 
предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја осам овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број ПС0203 из децембра 
2011. године, који је израдило Јавно комунално 
предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја девет овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број ПС0116 из априла 2006. 
године, који је израдило Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  паркиралишта из тачке I. алинеја десет овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број 5192 из августа 2010. 
године, који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног преузећа „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду,

-  паркиралишта из тачке I. алинеја једанаест овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број ПС0208 од 26. 
децембра 2011. године, који је израдило Јавно кому-
нално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  након истека рока важности овог решења, са парки-
ралишта уклони сву вертикалну сигнализацију која 
се односи на наплату и

-  путем средстава јавног информисања обавести 
грађане и друге кориснике о начину коришћења 
паркиралишта.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог 
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду.

V. Ово решење важи од 12. маја 2012. године до 18. 
маја 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-946/2012
5. април 2012. године
НОВИ САД    Начелник

  Радивој Павлов, с.р.
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Градска упрва за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и 
101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И 

ПАРКИРАЊА НА КОЛСКОМ ПРИЛАЗУ 
СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ НА БУЛЕВАРУ 
ЦАРА ЛАЗАРА 69 У НОВОМ САДУ

1. Одређује се забрана заустављања и паркирања на 
колском прилазу стамбеном објекту на Булевару цара 
Лазара 69 у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне 
сигнализације према Саобраћајном пројекту, број 6557 
од 14. марта 2012. године, урађеном од стране Службе 
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 6. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-754/2012
21. март 2012. 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, 53/10 и 
101/11), доноси

Р Е Ш ЕЊ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У 

ДВОРИШТУ ЗГРАДА У УЛИЦИ НАРОДНОГ 
ФРОНТА 4, 6, И 8 У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина у двориш-
ту зграда у Улици Народног фронта 4, 6 и 8 у Новом Саду, 
постављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да изврши усклађивање и постави 
металне стубиће према Саобраћајном пројекту, број 6558 
од 13. марта 2012. године, урађеном од стране Одељења 
за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
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3. Рок за извршење овог решења је 6. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-753/2012
21. март 2012. 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, 53/10 и 
101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА НА 
УГЛУ СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ 
ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина на углу 
Сентандрејског пута и Улице Паје Радосављевића у 
Новом Саду, постављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да изврши усклађивање и постави 
металне стубиће према Саобраћајном пројекту, број 
ПС0209 од 4. јануара 2012. године, урађеном од стране 
Сектора за развој, инвестиције и одржавање паркира-
лишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Нови Сад.

3. Рок за извршење овог решења је 20. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-974/2012
10. април 2012. 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, 53/10 и 
101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА НА 
УГЛУ УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ТИШМЕ И 

ЛОНЧАРСКЕ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина на углу 
улица Александра Тишме и Лоначрске у Новом Саду, 
постављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да изврши постављање металних 
стубића према Саобраћајном пројекту, број ПС0215 од 
18. априла 2012. године, урађаном од стране Сектора за 
развој, инвестиције и одржавање паркиралишта Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.

3. Рок за извршење овог решења је 10. мај 2012. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-1096/2012
24. април 2012. 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, 53/10 и 
101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА 
САВЕ КОВАЧЕВИЋА И БЕРИСЛАВА 

БЕРИЋА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се допуна саобраћајне сигнализације на 
раскрсници улица Саве Ковачевића и Берислава Берића 
у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне 
сигнализације према Саобраћајном пројекту број: 6684 
од 12. априла 2012. године, урађеном од стране Одељења 
за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду и да постављену 
саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 30. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-998/2012
12. април 2012. 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, 53/10 и 
101/11), доноси

РЕ Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ 
УЛИЦЕ БАГРЕМОВА И ЛЕДИНАЧКОГ ПУТА 

У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у зони раскрснице Улице багремова и Лединачког пута у 
Сремској Каменици.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне 
сигнализације према Саобраћајном пројекту 6378 од 24. 
јануара 2012. године, урађеном од стране Службе за 
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „За-
вод за изградњу Града“ у Новом Саду и да постављену 
саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 30. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-914/2012
3. април 2012. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

224
Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету 

техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ 

НИКОЛЕ МИРКОВА У НОВОМ САДУ, 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈАНКА ЧМЕЛИКА И 

БОШКА ВРЕБАЛОВА

1. Одређује се постављање успоривача брзине и 
саобраћајне сигнализације у Улици Николе Миркова у 
Новом Саду, између улица Јанка Чмелика и Бошка Вре-
балова.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да:

-  постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту 
техничког регулисања соабраћаја број 6621 од 28. 
марта 2012. године, који је израдила Служба за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод 
за изградњу Града“ у Новом Саду,

-  постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Ка-
тастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 12. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-838/2012
28. марта 2012. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

 225
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и 
101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА И 

ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ У 
БАНАТСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја и постављање 
успоривача брзине у Банатској улици у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне 
сигнализације према Саобраћајном пројекту 6654 од 12. 
априла 2012. године, урађеном од стране Службе за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену саобраћајну 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације 
и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 10. мај 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-1099/2012
24. април 2012. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и 
101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
БЛОКУ ОМЕЂЕНОМ БУЛЕВАРОМ 

ОСЛОБОЂЕЊА И УЛИЦАМА ФУТОШКОМ, 
ХАЈДУК ВЕЉКОВОМ И НОВОСАДСКОГ 

САЈМА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у блоку 
омеђеном Булеваром ослобођења и улицама Футошком, 
Хајдук Вељковом и Новосадског Сајма у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне 
сигнализације према Саобраћајном пројекту број: 6497 
од 1. фебруара 2012. године, урађеном од стране Одељења 
за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду и да постављену 
саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 30. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-935/2012
4. април 2012. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

227
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и 
101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ ПУТОКАЗА СА 

НАТПИСОМ „БОЦКЕ“ У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ 
УЛИЦЕ БАГРЕМОВА И ЛЕДИНАЧКОГ ПУТА У 

СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

1. Одређује се постављање путоказа са натписом 
„Боцке“ у зони раскрснице Улице багремова и Лединачког 
пута у Сремској Каменици.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне 
сигнализације према Саобраћајном пројекту 6599 од 21. 
марта 2012. године, урађеном од стране Службе за развој 

и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену саобраћајну 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације 
и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 30. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-1030/2012
18. април 2012. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

228
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У ДВОРИШТУ ЗАВОДА ЗА 
ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се повремено паркиралиште за путничке 
аутомобиле у Улици новосадског сајма, од Улице Хајдук 
Вељкове до Дринске улице у Новом Саду, на парцели 
број 7571/1, поред пословне зграде Медицинског факул-
тета према Заводу за трансфузију крви, као посебно 
паркиралиште с капацитетом од 227 паркинг-места, од 
којих је пет места намењено за возила инвалидних лица.

II. Наплата накнаде за коришћење повремених парки-
ралишта из тачке I. овог решења вршиће се у складу са 
важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила, у периоду од 12. маја 2012. до 18. маја 
2012. године, свакодневно од 8,00 до 20,00 часова.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке обавља Јавно 
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, путем 
овлашћеног лица.

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да:

-  паркиралиште из тачке I. уреди, опреми и обележи 
у складу са Пројектом техничког регулисања саобраћаја, 
број ПС0154 од 27. априла 2009. године, израђеном 
од стране Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Нови Сад,

-  након истека рока важности овог решења са парки-
ралишта уклони сву вертикалну сигнализацију која 
се односи на наплату и

-  путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о начину коришћења парки-
ралишта.
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IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог 
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду.

V. Ово решење важи од 12. маја 2012. године до 18. 
маја 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: IV-34-1120/2012
25. април 2012. године
НОВИ САД    Начелник

Радивој Павлов, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 
и 91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о 
градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), 
Градска управа за заштиту животне средине доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ СТАБЛИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА 
ЗА 2012. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм управљања заштићеним 
стаблима на територији Града Новог Сада за 2012. годи-
ну за споменике природе: „Копривић у центру Новог Сада“, 
„Амерички платан на Сајлову“, „Јаворолисни платан у 
Новом Саду“, „Дуд на Ченејском салашу“, „Амерички 
платан у Футогу“, и „Платан у дворишту Основне школе 
„Милош Црњански““, који је донео Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 
108. седници, одржаној 26. јануара 2012. године, а у циљу 
остваривања Плана управљања заштићеним стаблима 
на територији Новог Сада за период од 2012. до 2021. 
године.

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о давању саглас-

ности на Програм управљања заштићеним стаблима на 
територији Новог Сада за 2012. годину садржан је у 
члану 54. став 4. Закона о заштити природе („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), 
којим је утврђено да се планови управљања заштићеним 
подручјем остварују годишњим програмима управљања 
на које сагласност даје орган надлежан за послове за-
штите животне средине јединице локалне самоуправе, и 
у члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о градским управама 

Града Новог Сда („Службени лсит Града Новог Сада“, бр. 
52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), где је дефинисано да 
се у Градској управи за заштиту животне средине обављају 
и послови који се односе на давање сагласности на 
годишње програме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о 
заштити Споменика природе „Копривић у центру Новог 
Сада“, („Службени лист Града Новог Сада“, број 2/95); 
Решење о заштити Споменика природе „Амерички платан 
на Сајлову“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 2/95); 
Решење о заштити Споменика природе „Јаворолисни 
платан у Новом Саду“, („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 2/95); Решење о заштити Споменика природе 
„Дуд на Ченејском салашу“, („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 2/95); Решење о заштити Споменика природе 
„Амерички платан у Футогу“, („Службени лист Града новог 
Сада“, број 2/95) и Решење о заштити Споменика при-
роде „Платан у дворишту Основне школе „Милош Црњански“, 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 20/2) у циљу 
очувања њихове вредности која се огледа у реткости 
врсте на овом подручју, њиховој изузетној старости, из-
узетним дендометријским карактеристикама и изванред-
ном хабитусу. Прописане су мере заштите које допри-
носе очувању и унапређењу заштићених стабала, а 
управљање је поверено Јавном комуналном предузећу 
„Градско зеленило“ Нови Сад.

Управљач, Јавно комунално предузеће „Градско зеле-
нило“ Нови Сад, сачинило је програм управљања за 
свако стабло, које је објединило у јединствен текст Про-
грама управљања заштићеним стаблима на територији 
Новог Сада за 2012. годину и доставило га Градској 
управи за заштиту животне средине, на сагласност. 

У поступку разматрања достављеног Програма управљања 
заштићеним стаблима на територији Града Новог Сада за 
2012. годину утврђено је да је он усклађен са Планом 
управљања заштићеним стаблима на територији Новог 
Сада за период од 2012. до 2021. године, а да су планира-
не активности у 2012. години у функцији очувања, унапређења 
и промовисања заштићених стабала.

Иако Законом о заштити природе није утврђена обаве-
за прибављања мишљења Завода за заштиту природе на 
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. 
тачка 9) којом је дефинисано да стручне организације за 
заштиту природе пружају стручну помоћ органима локалне 
самоуправе, Управа је прибавила мишљење Покрајинског 
завода за заштиту природе, као стручне организације, а 
Завод  је закључио да су радови и активности планираним 
програмом у функцији заштите, очувања и унапређења 
природних добара и да се на њега може дати сагласност.

Средства потребна за реализацију програмских актив-
ности Управљач ће обезбеђивати у складу са законом и 
другим прописима.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2012-11
29. март 2012. године
НОВИ САД    Начелник 

др Александра Јовановић-Галовић, с.р.
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На основу члана 54. став 3. Закона о заштити природе 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 
и 91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о 
градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), 
по прибављеном мишљењу Покрајинског завода за за-
штиту природе број: 03-197/2 од 1. марта 2012. године, 
Градска управа за заштиту животне средине доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ СТАБЛИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 

ОД 2012.  ДО 2021. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на План управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за период од 2012. 
до 2021. године, који је донео  Управни одбор Јавног ко-
муналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 
106. седници, одржаној 12. децембра 2011. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности 
на План управљања заштићеним стаблима на територији 
Новог Сада за период од 2012.  до 2021. године садржан 
је у члану 54. став 3. Закона о заштити природе („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), 
којим је утврђено да на план управљања заштићеним 
подручјем које је проглашено актом надлежног органа 
јединице локалне самоуправе сагласност даје орган 
надлежан за послове заштите животне средине јединице 
локалне самоуправе, по претходно прибављеном мишљењу 
завода за заштиту природе ,и у члану 11. став 1. алинеја 
12. Одлуке о градским управама Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 
39/10 и 60/10), где је дефинисано да се у Градској управи 
за заштиту животне средине обављају и послови који се 
односе на давање сагласности на планове управљања 
заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о 
заштити Споменика природе „Копривић у центру Новог 
Сада“, („Службени лист Града Новог Сада“, број 2/95); 
Решење о заштити Споменика природе „Амерички платан 
на Сајлову“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 2/95); 
Решење о заштити Споменика природе „Јаворолисни платан 
у Новом Саду“, („Службени лист Града Новог Сада“, број 
2/95); Решење о заштити Споменика природе „Дуд на 
Ченејском салашу“, („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 2/95); Решење о заштити Споменика природе „Амерички 
платан у Футогу“, („Службени лист Града Новог Сада“, број 
2/95) и Решење о заштити Споменика природе „Платан у 
дворишту Основне школе „Милош Црњански“, („Службени 

лист Града Новог Сада“, број 20/02) у циљу очувања њихове 
вредности, која се огледа у реткости врсте на овом подручју, 
њиховој изузетној старости, изузетним дендометријским 
карактеристикама и изванредном хабитусу. Прописане су 
мере заштите које доприносе очувању и унапређењу 
заштићених стабала, а управљање је поверено Јавном 
комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад.

Управљач, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ 
Нови Сад, сачинило је план управљања за свако стабло, 
које је објединило у јединствен текст Плана управљања 
заштићеним стаблима на територији Новог Сада за период 
од 2012. до 2021. године и доставило га Градској управи 
за заштиту животне средине, на сагласност. 

За достављени План управљања Управа је прибавила 
мишљење Покрајинског завода за заштиту природе, који 
је закључио да је поменути План израђен у складу са чланом 
53. Закона о заштити природе („Службени гласник Репу-
блике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.) и у складу са 
условима заштите датим решењем бр. 03-552/2 од 30. маја 
2011. године да се на исти може дати сагласност.

Увидом у достављену документацију утврђено је да 
је управљач, у складу са Законом, обавестио јавност и 
организовао и спровео јавни увид у предложени план 
управљања заштићеним стаблима на територији Новог 
Сада за период од 2012. до 2021. године, у просторијама 
управљача и његовим објављивањем на сајту управљача. 
Заинтересована јавност није имала примедбе и предлоге 
на План управљања. Пре приступања изради предлога 
поменутог плана, управљач је прибавио план активности 
јавних градских предузећа и корисника на заштићеном 
подручју који су узети у обзир приликом израде плана.

У поступку разматрања достављеног плана управљања 
заштићеним стаблима на територији Новог Сада за период 
од 2012. до 2021. године утврђено је да је он усклађен са 
решењима о заштићеним стаблима на територији Новог 
Сада и да садржи све адекватно обрађене и образложене 
елементе прописане чланом 53. Закона о заштити природе, 
а нарочито: дугорочне циљеве заштите, очувања и 
унапређења и одрживог развоја; планиране активности 
на одрживом коришћењу природних вредности, развоју 
и уређењу простора; активности на промоцији вредности 
заштићеног подручја; активности и мере на спровођењу 
плана са динамиком и субјектима реализације плана 
управљања и начин оцене успешности његове примене.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2012-10
29. март 2012. године
НОВИ САД

Начелник 
др Александра Јовановић-Галовић, с.р.
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Градска управа за опште послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Жарка Зрењанина бр. 2
НОВИ САД

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
 
за пријем у радни однос запосленог на неодређено 

време на радно место

1. Извршилац за послове месне канцеларије
    - заменик матичара                          1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких 
наука, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, друштвеног смера, положен 
државни стручни испит, положен посебан стручни испит 
за матичара, најмање једна година радног искуства у 
струци и познавање рада на рачунару, леп и читак рукопис.  

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима 
и то:

-  да је 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 завршеном високом образовању на студијама другог 
степена, Уверење о положеном државном стручном испиту, 
Уверење о положеном посебном стручном испиту за 
матичара, Доказ о радном искуству у струци, Уверење о 
држављанству Републике Србије и Уверење од суда да 
није под истрагом, 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
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2012-10
18. април 2012. године
НОВИ САД

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Жарка Зрењанина бр. 2
НОВИ САД

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
 
за пријем у радни однос запосленог на неодређено 

време на радно место

1. Извршилац за евидентирање избеглих, 
прогнаних и расељених лица у Одсеку 
за избегла, прогнана и расељена лица       

1 извршилац
Услови:

Средња школа у трајању од четири године - гимназија, 
положен државни стручни испит и информатички курс и 
најмање шест месеци радног искуства у струци.  

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима 
и то:

-  да је 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 положеном државном 
стручном испиту, Доказ о радном искуству, Уверење о 
држављанству Републике Србије и Уверење од суда да 
није под истрагом, 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
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2012-12
30. април 2012. године
НОВИ САД
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Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 5/93), даје се

И С П Р А В К А 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У 

СЕВЕРОЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА 
НОВОГ САДА

I. У Плану генералне регулације простора за пословање 
у северозападном делу Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 45/11) у поглављу „10. ПРА-
ВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА И ОСТАЛИ УСЛОВИ 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА“, у тачки: „10.3. „Услови уређења 
за просторну целину која ће се разрађивати планом 
детаљне регулације“, у ставу 6. после речи: „До доношења 
плана детаљне регулације забрањује се изградња“ до-
дати речи: „на делу простора у коме је план детаљне 
регулације у супротности са планом генералне регулације“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Број: V-35-613/10
24. април 2012. године
НОВИ САД
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

192 Програм превенције злоупотребе 
 дрога за 2012. годину 575

193 Решење о Програму инвестиционих 
 активности за основне  школе за 
 2012. годину, са Програмом 576

194 Решење о измени Програма унапре-
 ђења социјалне заштите Града Новог 
 Сада у 2012. години 580

195 Решење о изменама Програма унапре-
 ђења социјалне заштите Града Новог 
 Сада у 2012. години 580

196 Решење о утврђивању броја ученика 
 и студената који остварују право на 
 помоћ у школовању и номинални износ 
 помоћи за 2012. годину 581

Градоначелник

197 Програм превенције хроничних неза-
 разних болести за 2012. годину 581

198 Решење о образовању и именовању 
 председнице, заменика председнице, 
 члана и чланица Комисије за спрово-
 ђење конкурса за доделу средстава 
 за реализацију пројеката којима се 
 врши мониторинг и евалуација проје-
 ката којима су додељена средства из 
 буџета Града Новог Сада, а којима се 
 остварују циљеви дефинисани Локал-
 ним акционим планом политике за мла-
 де Града Новог Сада за 2012. годину 582

199 Решење о образовању Комисије за 
 избор пољопривредних произвођача 
 који ће учествовати у пројекту орган-
 ске пољопривредне производње на 
 територији Града Новог Сада и име-
 новању председника и чланова Коми-
 сије за избор пољопривредних прои-
 звођача који ће учествовати у проје-
 кту органске пољопривредне прои-
 зводње на територији Града Новог 
 Сада за 2012. годину 583

200 Решење о одобрењу прерасподеле 
 средстава из буџета Аутономне 
 Покрајине Војводине 583

201 Решење о изменама Акционог плана 
 развоја органске производње у пољо-
 привреди на територији Града Новог 
 Сада за 2012. годину 584

202 Решење о утврђивању пројеката из 
 области политике за младе од зна-
 чаја за Град Нови Сад - пројеката ко-
 јима се остварују циљеви дефиниса-
 ни Локалним акционим планом поли-
 тике за младе Града Новог Сада у 
 2012. години 585
203 Решење о употреби средстава 
 сталне буџетске резерве 590
204 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за правне послове у 
 области урбанизма у Градској управи 
 за урбанизам и стамбене послове 
 Града Новог Сада (Тања Шаренац) 590
205 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за за грађевинар-
 ство у Градској управи за урбанизам 
 и стамбене послове Града Новог Сада 
 (Марица Милинковић) 590
206 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за урбанизам у Град-
 ској управи за урбанизам и стамбене 
 послове Града Новог Сада (Сандра 
 Рашета) 590
207 Решење о постављењу помоћника 
 начелника за правне послове у обла-
 сти грађевинарства у Градској управи 
 за урбанизам и стамбене послове 
 Града Новог Сада (Станка Ваљаревић) 591
208 Решење о постављењу помоћника 
 начелника за правне послове у обла-
 сти урбанизма у Градској управи за 
 урбанизам и стамбене послове Града 
 Новог Сада (Љиљана Стругар) 591
209 Решење о постављењу помоћника 
 начелника за урбанизам у Градској 
 управи за урбанизам и стамбене 
 послове Града Новог Сада (Дијана 
 Нинков) 591
210 Решење о  постављењу помоћника 
 начелника за грађевинарство у Град-
 ској управи за урбанизам и стамбене 
 послове Града Новог Сада (Оливера 
 Лалић) 591
211 Решење о давању сагласности на Пра-
 вилник о организацији и систематиза-
 цији послова Завода за заштиту спо-
 меника културе Града Новог Сада, 
 Нови Сад 592
212 Решење о разрешењу и именовању 
 председника и члана Комисије за 
 спровођење поступка давања у закуп 
 пољопривредног земљишта у држав-
 ној својини на територији Града Новог 
 Сада 592
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Игор Башнец.
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

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

Градска управа за саобраћај и путеве

213 Решење о одређивању линије јавног 
 превоза путника број 9а, Ново насеље 
 – Петроварадин (Алибеговац) 592
214 Решење о укидању линије јавног пре-
 воза путника број 70, Нови Сад – 
 Сремска Каменица (Институт) 593
215 Решење о одређивању општих пар-
 киралишта у блоку улица омеђених 
 Булеваром ослобођења, Футошком, 
 Хајдук Вељковом и Улицом Новосад-
 ског сајма у Новом Саду 593
216 Решење о одређивању привременог 
 паркиралишта у Улици Владислава 
 Каћанског у Новом Саду 594
217 Решење о одређивању повремених 
 паркиралишта у непосредној близи-
 ни објеката „Новосадског сајма“ у 
 Новом Саду 594
218 Решење о забрани заустављања и 
 паркирања на колском прилазу стам-
 беном објекту на Булевару цара Ла-
 зара 69 у Новом Саду 595
219 Решење о заштити пешачких повр-
 шина у дворишту зграда у Улици На-
 родног фронта 4, 6, и 8 у Новом Саду 595
220 Решење о заштити пешачких повр-
 шина на углу Сентандрејског пута и 
 Улице Паје Радосављевића у Новом 
 Саду 596
221 Решење о заштити пешачких повр-
 шина на углу улица Александра 
 Тишме и Лончарске у Новом Саду 596
222 Решење о допуни саобраћајне сигна-
 лизације на раскрсници улица Саве 
 Ковачевића и Берислава Берића у 
 Новом Саду 596
223 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације у зони раскрснице Ули-
 це багремова и Лединачког пута у 
 Сремској Каменици 597
224 Решење о постављању успоривача 
 брзине и саобраћајне сигнализације 
 у Улици Николе Миркова у Новом 
 Саду, између улица Јанка Чмелика и 
 Бошка Вребалова 597

225 Решење о измени режима саобраћаја 
 и постављању успоривача брзине у 
 Банатској улици у Новом Саду 597
226 Решење о измени режима саобраћаја 
 у блоку омеђеном Булеваром ослобо-
 ђења и улицама Футошком, Хајдук 
 Вељковом и Новосадског сајма у 
 Новом Саду 598
227 Решење о постављању путоказа са 
 натписом „Боцке“ у зони раскрснице 
 Улице багремова и Лединачког пута 
 у Сремској Каменици 598
228 Решење о одређивању повременог 
 паркиралишта у дворишту Завода за 
 трансфузију крви у Новом Саду 598

Градска управа за заштиту животне средине

229 Решење о давању сагласности на 
 Програм управљања заштићеним 
 стаблима на територији Новог Сада 
 за 2012. годину 599
230 Решење о давању сагласности на 
 План управљања заштићеним ста-
 блима на територији Новог Сада за 
 период од 2012.  до 2021. године 600

Градска управа за опште послове

— Оглас  за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на радно 
 место - Извршилац за послове месне 
 канцеларије - заменик матичара -
 1 извршилац 601

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на радно 
 место - Извршилац за евидентирање 
 избеглих, прогнаних и расељених лица 
 у Одсеку за избегла, прогнана и расе-
 љена лица - 1 извршилац 601

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Плана генералне регула-
 ције простора за пословање у севе-
 розападном делу Града Новог Сада 602


