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На основу члана 9. став. 2. и члана 15. Закона о заштити 

ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 10/1 3) и члана 
106. став 2. Статута Града Новог Сада- пречишћен текст 
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), по 
прибављеној Сагласности Министарства Пољопривреде 
и заштите животне средине број: 353-01-00040/2014-17 од 
03. јуна 2014. године, Градско веће Града Новог Сада, на 
131 седници од 4. јула 2014. године, доноси

ПРОГРАМ 
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2015. и 2016. ГОДИНИ

I.  OСНОВЕ ПРОГРАМА

  Програмом контроле квалитета ваздуха на територији 
Града Новог Сада успоставља се Локална мрежа мерних 
места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху у 
2015. и 2016. години, одређује број и распоред мерних 
места, као и обим, врста и учесталост мерења. 

Праћење квалитета ваздуха остварује се контролом 
нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних 
извора загађивања и од покретних извора загађивања и 
праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и 
животну средину. 

Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху врши се 
фиксним мерењем нивоа загађујућих материја у Локалној 
мрежи мерних станица и мерних места на локацијама за 
континуална фиксна мерења и индикативна мерења. 

На основу података о нивоу загађујућих материја у ваз-
духу врши се оцењивање квалитета ваздуха. 

II.  ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА 

Локална мрежа мерних места за праћење квалитета 
ваздуха у Граду Новом Саду успоставља се овим програ-
мом, а чине је фиксна мануелна мерна места за 
утврђивање: 

-  концентрације сумпордиоксида (SO2); 
-  концентрације азот-диоксида (NO2); 
-  концентрације приземног озона (O3)
-  суспендованих честица PM10, тешких метала у PM10 

(олово (Pb), арсен (As), кадмијум (Cd) и никл (Ni)) и 
полицикличних ароматичних угљоводоника у PM10 
(бензо(а)пирена (C20H12));  

-  суспендованих честица PM2,5; 
-  концентрације BTX (бензен, толуен и ксилен).

Мерна места и динамика узорковања и мерења

1. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације сумпордиоксида (SO2) на два мерна места у Граду:

Сумпордиоксид (SO2)

Редни 
број Адреса мерног места Динамика

(узорковања и мерења)

     1. МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ, Кеј жртава рације 4, Нови Сад
Свакодневно, у току 24h

2. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Булулевар ослобођења 81, Нови Сад

2. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације азотдиоксида (NO2) на два мерна места у Граду:

Азотдиоксид (NO2)

Редни 
број Адреса мерног места Динамика

(узорковања и мерења)

1. МЗ ''ШАНГАЈ'', Школска бб, Шангај
Свакодневно, у току 24h

2. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Булевар ослобођења 81, Нови Сад
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3. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације приземног озона (О3) на два мерна места у Граду: 

Приземни озон (О3)

Редни 
број Адреса мерног места Динамика

(узорковања и мерења)

1. МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ, Кеј жртава рације 4, Нови Сад 56 дана, у току 8h  (осам недеља 
равномерно распоређених у току једне 

године)  2. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Бул. Ослобођења 81, Нови Сад

4. Узорковање ваздуха ради утврђивања суспендованих честица PM10, тешких метала у PM10 (олово (Pb), арсен 
(As), кадмијум (Cd) и никл (Ni)) и полицикличних ароматичних угљоводоника у PM10 (бензо(а)пирена (C20H12) на два мерна 
места у Граду: 

Суспендоване честице  PM10

Редни 
број Адреса мерног места Динамика

(узорковања и мерења)

1. ПУ ''Радосно детињство'', вртић ''ДУГА'', VIII улица 6, Шангај 56 дана, у току 24h  (осам недеља 
равномерно распоређених у току једне 

године)2. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Бул. Ослобођења 81, Нови Сад 

5. Узорковање ваздуха ради утврђивања суспендованих честица PM2,5 на два мерна места у Граду: 

Суспендоване честице  PM2,5

Редни 
број Адреса мерног места Динамика

(узорковања и мерења)

1. ПУ ''Радосно детињство'', вртић ''ДУГА'', VIII улица 6, Шангај 56 дана, у току 24h  (осам недеља 
равномерно распоређених у току једне 

године)2. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Бул. Ослобођења 81, Нови Сад

6. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације BTX (бензен, толуен и ксилен)  на два мерном месту у Граду: 

BTX (бензен, толуен и ксилен)

Редни 
број Адреса мерног места Динамика

(узорковања и мерења)

1. МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ, Кеј жртава рације 4, Нови Сад 56 дана, у току 24h  (осам недеља 
равномерно распоређених у току једне 

године)2. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Бул. Ослобођења 81, Нови Сад

III.  ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 
  ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 
  КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

 1. Обезбеђење квалитета података 

Мерења  квалитета ваздуха, обраду и анализу података, 
проверу валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши 
овлашћена стручна организација која је акредитована као 
лабораторија за испитивање, односно која испуњава про-
писане услове и која поседује дозволу министарства над-
лежног за послове заштите животне средине, да врши 
мониторинг ваздуха, а која ће бити одабрана након спро-
веденог поступка јавне набавке.

Стручна организација која врши мониторинг ваздуха 
стара се о примени адекватних метода испитивања, 
одржавању мерних места, мерних инструмената са 
пратећом опремом, опреме за пријем и пренос података 
ради обезбеђења захтева у погледу квалитета података 
који се користе за оцењивање квалитета ваздуха. 

 2. Редовно извештавање

Извештаје о извршеним мерењима, односно о резулта-
тима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже 
мерних места, овлашћена стручна организација доставља 
Градској управи за заштиту животне средине Града Новог 
Сада, по правилу, једанпут месечно за претходни месец у 
року од 15 дана од истека претходног месеца, а завршни 
извештај у року од 30 дана од истека извештајног периода. 
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У достављеним извештајима биће описана методологија 
рада праћења квалитета ваздуха, а резултати приказани 
табеларно, графички и текстуално објашњени, са закљу-
чком о квалитету ваздуха на предвиђеним мерним местима 
у Граду.

Градска управа за заштиту животне средине је дужна 
да извештаје доставља Агенцији за заштиту животне сре-
дине Републике Србије, као и да о квалитету ваздуха 
редовно обавештава јавност, путем електронских и штам-
паних медија, односно путем интернета, а у складу  са 
законском регулативом. 

Поред напред наведеног, овлашћена стручна организа-
ција је дужна да достави комплетну базу података изврше-
них мерења свих загађујућих материја (по напред наведеној 
динамици), у електронској форми (excell формат или други 
електронски формат погодан за даљу обраду), Градској 
управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, у 
року од 30 дана од истека извештајног периода. 

 3. Извештавање и мере у случају прекорачења 
 концентрација 

У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха у 
случају прекорачења концентрације утврђене Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(''Службени гласник РС'', бр. 11/10,  75/10 и 63/13), 
обавештава се јавност путем радија, телевизије, дневних 
новина, интернета и/или на други погодан начин.

У зонама и агломерацијама, у којима је ваздух треће 
категорије, односно када загађење ваздуха превазилази 
ефекте мера које се предузимају, односно када је угрожен 
капацитет животне средине или постоји стално загађење 
ваздуха на одређеном простору, надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, дужан је да на основу члана 31. 
Закона о заштити ваздуха и у складу са Правилником о 
садржају планова квалитета ваздуха ("Службени гласник 
РС", број 21/10) донесе План квалитета ваздуха са циљем 
да се постигну утврђене граничне или циљне вредности и 
прописани рокови. 

IV.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Реализацију Програма контроле квалитета ваздуха на 
територији Града Новог Сада у 2015. и 2016. години врши 
изабрана стручна организација која је акредитована као 
лабораторија за испитивање, односно која испуњава закон-
ске услове и која поседује овлашћење министарства над-
лежног за послове заштите животне средине за мерење 
нивоа загађујућих материја у ваздуху, а након спроведеног 
поступка јавне набавке за услуге мониторинга квалитета 
ваздуха.

V.  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Средства за спровођење овог програма обезбеђују  се 
у буџету Града Новог Сада - Буџетском фонду за заштиту 
животне средине Града Новог Сада. Програмом коришћења 
средстава Буџетског фонда и Годишњим финансијским 
планом Градске управе за заштиту животне средине 
опредељују се средства према ближим наменама и 
исплаћују на основу уговора закључених у складу са законом. 

Овај програм објавити у ''Службеном листу Града Новог 
Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 501-2/2014-43-II 
4. јул 2014. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 
119/12 и 45/13-др. закон) и члана 52. тачка 24. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 131. 
седници од 4. јула 2014. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА 

НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности Завода за 
здравствену заштиту радника Нови Сад за 2014. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 17/14), у тачки 
III. алинеји петој уместо тачке ставља се зарез и додају 
речи: „2 комада.“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-58/2014-II 
4. јул 2014. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

415
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и члана 46. Одлуке о буџету Града Новог Сада 
за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
70/13), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Град-
ско веће Града Новог Сада, на 131. седници од 4. јула 2014. 
године доноси

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2014. ГОДИНУ
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1. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности 
Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2014. годину 
(у даљем тексту: Центар).

2. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2014. годину, у укупном 
износу од 3.000.000,00 динара, као капитални трансфери 
осталим нивоима власти, а обезбедиће се сразмерно оства-
реним приходима у буџету Града Новог Сада, према 
следећим приоритетима:

-  970.000,00 динара административна опрема – за 
набавку 15 рачунара легалним софтвером и 7 мони-
тора,

- 330.000,00 динара нематеријална опрема – за другу 
рату информационог система (модул за финансије, 
рачуноводство и магацинско пословање),

-  1.000.000,00 динара нематеријална опема – за 
легализацију рачунара,

-  700.000,00 динара опрема за домаћинство за При-
хватилиште са прихватном станицом „Сигурна кућа“ 
и Прихватилиште „Сигурна женска кућа“, која се 
састоји од индустријског шпорета за кухињу, елек-
тричног шпорета, машине за сушење веша, машине 
за прање веша – 2 комада, бојлера – 2 комада, 
фрижидера и усисивача.

3. Захтев за обезбеђење средстава из тачке 2. овог про-
грама, уз приложену документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке у складу са Законом Центар доставља 
Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем 
тексту: Градска управа), а пренос средстава на рачун Цен-
тра врши се на основу захтева за пренос који припрема 
Градска управа, у складу са прописима, којима се уређује 
буџетски систем.

4. Центар се обавезује да ће активности бити изведене 
стручно и квалитетно, у складу са законом, стандардима 
и нормативима који важе за ову врсту радова, однсоно 
опреме.

5. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа.

6. Центар подноси Градском већу Града новог Сада и 
Градској управи извештај о реализацији овог програма, са 
исказаним физичким и финансијским показатељима о 
извршеним активностима и утрошку средстава, према 
стварно изведеним радовима и набављеној опреми.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-617-1/2014-II 
4. јул 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града новог Сада“, 
број 43/08), и члана 35. став 1. Одлуке о градским управама 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 
39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада, на 
131. седници од 4. јула 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, поставља се за в.д. заменика 
директора Бироа за пружање правне помоћи, почев од 15. 
јула 2014. године, до постављења заменика директора 
Бироа за пружање правне помоћи, по спроведеном Јавном 
огласу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2014-44/ć 
4. јул 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

417
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 
опште послове, број XV-401-1/14-178 од 18. јуна 2014. 
године, достављеног Градској управи за финансије, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада 
за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
70/13), у члану 13, у оквиру Раздела 17-ГРАДСКА УПРАВА 
ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Глава 17.02-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, 
у Функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, распореде средства у укупном износу од 
330.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2014. годину, а која су одобрена 
Месној заједници „Слана бара“, на основу Уговора о 
донаторству закљученог 9. јануара 2014. године између 
ДОО „Мијатов“ из Новог Сада и Месне заједнице „Слана 
бара“ из Новог Сада.
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II. Задужује се Градска управа за финансије да у складу 
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), изврши 
распоређивање средстава из тачке I. овог решења у раз-
делу Градске управе за опште послове, у оквиру Главе 
17.02 – Месне заједнице, у Функцији 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, у нови извор 
финансирања 08, Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица, и то на следеће позиције буџета:

- 452, за апропријацију економске класификације 423 
– Услуге по уговору, средства у износу од 200.000,00 
динара, тако да укупан план средстава из буџета за ову 
апропријацију износи 7.452.372,00 динара и

- 455, за апропријацију економске класификације 426 
– Материјал, средства у износу од 130.000,00 динара, тако 
да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 3.276.118,00 динара.

III. Сагласно тачки II. овог решења, извршити 
одговарајућа усклађивања износа у Општем и Посебном 
делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину.

IV. Задужује се Градска управа за опште послове да, у 
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за опште послове за 2014. годину, 
ради извршавања расхода по основу дозначене донације.

V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за опште послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-6/2014-II 
2. јул 2014. године
НОВИ САД

п.о. члан Градског већа
  Дејан Мандић, с.р.
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На основу 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 4. став 1. Уго-
вора о сарадњи на реализацији „Програма коришћења 
средстава за решавање стамбених потреба и друге про-
граме интеграције избеглица у 2014. години“, број II-020-
2/2014-2023, од 8. маја 2014. године, Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 
УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАМА 

ИЗБЕГЛИЦА, НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА

1. Образује се Комисија за избор корисника помоћи за 
побољшање услова становања породицама избеглица, 
набавком грађевинског материјала (у даљем тексту: 
Комисија), као радно тело Градоначелника Града Новог 
Сада.

2. Задатак Комисије је да:
-  донесе пословник о раду Комисије,
-  донесе правилник о условима, мерилима и поступку 
избора корисника помоћи,

-  објави јавни позив избеглим лицима на територији 
Града Новог Сада за доделу помоћи,

-  након истека рока за подношење захтева, изврши 
проверу докумената, утврди чињенично стање на 
терену и утврди испуњеност услова, за сваког подно-
сиоца захтева,

-  утврди и објави на огласној табли Градске управе за 
социјану и дечију заштиту – Одсека за избегла, 
прогнана и расељена лица, Улица краља Александра 
14, предлог листе реда првенства по поднетим захте-
вима,

-  донесе одлуку о додели помоћи, са износом поједи-
начне помоћи,

-  сачини записник о уградњи грађевинског материјала,
-  записнике о раду Комисије и записник о уградњи 
грађевинског материјала достави Градској управи за 
социјалну и дечију заштиту.

3. Комисија има председника, заменика председника и 
шест чланова.

4. Стручне, административне и техничке послове, за 
потребе Комисије, обављаће Градска управа за социјалну 
и дечију заштиту – Одсек за избегла, прогнана и расељена 
лица.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-3636 
4. јул 2014. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу 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 4. став 1. Уго-
вора о сарадњи на реализацији „Програм коришћења сред-
става за решавање стамбених потреба и друге програме 
интеграције избеглица у 2014. години“, број II-020-2/2014-
2023, од 8. маја 2014. године, Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА 
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА 

ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА, НАБАВКОМ 
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА



 852. страна – Број 35 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 11. јул 2014.

I. У Комисију за избор корисника помоћи за побољшање 
услова становања породицама избеглица, набавком 
грађевинског материјала, именују се:

- за предсендика
1.  ТАТЈАНА ЛАТОВ, дипл. психолог – Градска управа 

за социјану и дечију заштиту
- за заменика председника
 КОВИЉКА ПЕЧЕНИЦА, дипл. правник – Градска 

управа за социјалну и дечију заштиту
- за чланове
2.  НЕБОЈША ТРНИНИЋ, административни радник – 

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
3.  ДРАГАН ЧОМИЋ, дипл. инж. грађевинарства – Град-

ска управа за урбанизам и стамбене послове
4.  МИЛЕНА ЧУЧКОВИЋ, дипл. инж. грађевинарства – 

Градска управа за инспекцијске послове
5.  ДРАГО ПЕЈИЋ, социјални радник – Центар за 

социјани рад Града Новог Сада
6.  ДРАГАН ШАРАЦ, економиста – Црвени крст Новог 

Сада – Градска организација
7.  НЕНАД ОПАЧИЋ, сарадник на пројектима 

унапређења положаја избеглица – Новосадски хума-
нитарни центар.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-3637 
4. јул 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

420
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА ГРАДСКОГ 
ОДБОРА ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

I. У Градском одбору за пронаталитетну популациону 
политику разрешавају се дужности:

председника:
-  Прим. др ПЕТАР НОВАКОВИЋ, в.д. директора 

Покрајинског фонда за здравствено осигурање,
члана:
-  Проф. др ВУК СЕКУЛИЋ, уролог, Клиника за 

урологију Клиничког центра Војводине.

II. У Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику именују се:

за председника.
-  Проф. др ВУК СЕКУЛИЋ, уролог, Клиника за 

урологију Клиничког центра Војводине,
за члана:
-  Доц. др ЈОВО БОГДАНОВИЋ, уролог, Клиника за 

урологију Клиничког центра Војводине.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-61/2014-II 
4. јул 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

421
На основу члана 19. став 3. Одлуке о уређењу Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/12, 
9/13, 26/13 и 69/13, „Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 36/14-Одлука УС и „Службени лист Града Новог Сада“, 
број 13/14) и члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада 
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градоначелник доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНА И СЕКРЕТАРА 
КОМИСИЈЕ ЗА ОПШТЕ И КОМУНАЛНО 

УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

I. У Комисији за опште и комунално уређење Града 
разрешавају се дужности:

-  Председник:
 Проф. др НИКОЛА ЋИРОВИЋ, члан Градског већа 

Града Новог Сада,
-   Заменик председника:
 ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада,
-   Члан:
 МИЛАН НОВАКОВИЋ, ЈКП „Градско зеленило“ Нови 

Сад,
-   Секретар:
 МИРЈАНА МАРКОВИЋ, Градска управа за комуналне 

послове Града Новог Сада.
II. У Комисију за опште и комунално уређење Града 

именују се:
-   За председника:
 МИЛОВАН АМИЏИЋ, Градска управа за опште 

послове,
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-   За заменика председника:
 АЛЕКСАНДАР БАШИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада,
-   За члана:
 ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада,
-   За секретара:
 ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, Градска управа за комуналне 

послове Града Новог Сада.

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: II-020-2/2014-3596 
1. јул 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

422
На основу члана 47. став 1. тачка 17. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08) и члана 13. Одлуке о Служби 
извршних органа Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 48/08, 5/12 и 67/13), Градоначелник Града 
Новог Сада, доноси

Р Е Ш ЕЊ Е

I. МАРИЈАНА ЧЕТОЈЕВИЋ, поставља се за помоћника 
Градоначелника Града Новог Сада, почев од 7. јула 2014. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-3714 
4. јул 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

423
На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са чланом 41. став 1. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Службени ласник Републике Србије“, бр. 36/09 и 88/10),   
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш ЕЊ Е
О ИЗМЕНАМА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2014. ГОДИНУ

I

У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за 
2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/14, 
11/14 и 30/14) у поглављу 11. у тачки 3. „Организовање 
јавних радова од интереса за Град“ став 12. мења се и 
гласи:

„Пре расписивања и објављивања јавног позива 
закључиће се споразум између Града и Националне службе 
за запошљавање, којим ће се регулисати међусобна права 
и обавезе у вези реализације организовања јавних радова 
од интереса за Град“

У ставу 13. речи: „На основу наведеног уговора,“ 
замењују се речима: „На основу наведеног споразума,“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-225/2014-II
4. јул 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Комисија за кадровска, административна 
и мандатно-имунитетна питања

424
На основу члана 13. Одлуке о Служби Скупштине Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/05), 
Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на 110. 
седници, 3. јула 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЛЕНКА МИТИЋ се поставља за шефицу Сектора за 
информисање у Служби Скупштине Града Новог Сада, од 
3. јула 2014. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања
Број: 022-1/2014-103-I 
3. јул 2014. године
НОВИ САД Председник

Проф. др Ђорђе Петровић, с.р.



 854. страна – Број 35 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 11. јул 2014.

Градска управа за саобраћај и путеве

425
На основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима 

на територији Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-испр., 19/10-испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-испр., и 28/14), Градска управа за саобраћај и 
путеве, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ НА 

ВИШЕ ЛОКАЛИТЕТА У НОВОМ САДУ

I. У тачки I. Решења о одређивању општих паркиралишта 
за бицикле на више локалитета у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 7/14) у алинеји 13. речи: 
„(ресторан Паприка, к.бр. 88)“ замењују се речима: „(Тржни 
центар „Далтон“ к.бр. 95)“.

У алинеји 14. број: „4“ замењује се бројем: „4а“.
У алинеји 18. број: „23“ замењује се бројем: „20“.
II. Тачка II. мења се и гласи:
„Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 

сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију, према саобраћајним 
пројектима: бр. ПС0167 од 16. фебруара 2011. године, 
ПС0170 од 28. марта 2011. године, ПС0255 од 29. јануара 
2014. године и ПС0255-01 од 18. јуна 2014. године, које је 
израдио Паркинг сервис.“

III. Рок за извршење овог решења је 7. август 2014. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2375/2014 
4. јул 2014. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р. 

Градска управа за опште послове
—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Жарка Зрењанина 2
О б ј а в љ у ј е

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

ради замене одсутне запослене до њеног повратка, на 
радно место

1. Извршилац за послове месне канцеларије 
     – заменик матичара у МК Бегеч    –  1 извршилац

Услови:

Стечено високо образовање на студијама другог степена 
(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 утврђене 
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 факултету, 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2014-19
7. јул 2014. годинe
НОВИ САД

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Жарка Зрењанина бр. 2
О б ј а в љ у ј е

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

ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, на 
радно место

1. Извршилац за послове одбране    – 1 извршилац
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Услови:
Стечено високо образовање из научне области науке 

безбедности или правне науке на студијама другог степена 
(академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит, најмање једна година 
радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
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 факултету, Уверење о положеном државном 
стручном испиту, 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2014-20
7. јул 2014. годинe
НОВИ САД

Градска управа за културу

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за културу
Жарка Зрењанина 2
О б ј а в љ у ј е

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

ради замене одсутне запослене, на радно место
1. Извршилац за финансијско-

     материјалне послове        – 1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области 

економске науке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит и најмање једна година 
радног искуства у струци.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
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 факултету, Уверење о положеном државном 
стручном испиту, 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за културу
Број: X-111/2014-21
7. јул 2014. годинe
НОВИ САД

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

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

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

У Одлуци о измени Одлуке о локалним комуналним 
таксама (”Службени лист Града Новог Сада”, број 33/14), 
у члану 1. став 2. број: ”За”, замењује се бројем: ”3”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 816/2014-I
8. јул 2014. годинe
НОВИ САД

Секретар
Марко Радин, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

413 Програм контроле квалитета ваздуха на
 територији Града Новог Сада у 2015. и 
 2016. години 847

414 Решење о измени и допуни Програма 
 инвестиционих активности Завода за 
 здравствену заштиту радника Нови Сад 
 за 2014. годину 849

415 Програм инвестиционих активности 
 Центра за социјални рад Града Новог 
 Сада за 2014. годину 849

416 Решење о постављењу в.д. заменика 
 директора Бироа за пружање правне 
 помоћи (ЧЕДОМИР ШКОРИЋ) 850

Градоначелник

417 Решење о одобрењу да се распореде 
 средства која нису планирана Одлуком 
 о буџету Града Новог Сада за 2014. го-
 дину, а која су одобрена Месној заје-
 дници „Слана бара“ 850

418 Решење о образовању Комисије за из-
 бор корисника помоћи за побољшање 
 услова становања породицама избеглица, 
 набавком грађевинског материјала 851

419 Решење о именовању председника, за-
 меника председника и чланова Комиси-
 је за избор корисника помоћи за побољ-
 шање услова становања породицама 
 избеглица, набавком грађевинског ма-
 теријала 851

420 Решење о разрешењу и именовању 
 председника и члана Градског одбора 
 за пронаталитетну популациону политику 852

421 Решење о разрешењу и именовању 
 председника, заменика председника, 
 члана и секретара Комисије за опште 
 и комунално уређење Града 852

422 Решење о постављењу помоћника 
 Градоначелника Града Новог Сада
 (МАРИЈАНА ЧЕТОЈЕВИЋ) 853

423 Решење о изменама Акционог плана 
 запошљавања Града Новог Сада за 
 2014. годину 853

Комисија за кадровска, административна 
и мандатно-имунитетна питања

424 Решење о постављењу шефице Сектора 
 за информисање у Служби Скупштине 
 Града Новог Сада (ЛЕНКА МИТИЋ) 853

Градска управа за саобраћај и путеве

425 Решење о изменама Решења о одређи-
 вању општих паркиралишта за бицикле 
 на више локалитета у Новом Саду 854

Градска управа за опште послове
— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време ради замене од-
 сутне запослене до њеног повратка, на 
 радно место - Извршилац за послове 
 месне канцеларије – заменик матичара 
 у МК Бегеч –  1 извршилац 854

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време ради замене од-
 сутног запосленог до његовог повратка, 
 на радно место - Извршилац за послове 
 одбране  – 1 извршилац 854

Градска управа за културу
— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време ради замене од-
 сутне запослене, на радно место - Извр-
 шилац за финансијско-материјалне по-
 слове – 1 извршилац 855

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
— Исправка Одлуке о измени Одлуке о 
 локалним комуналним таксама 855


