СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXII - Број 66

НОВИ САД, 12. децембар 2013.

примерак 40,00 динара

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА У 2013. ГОДИНИ

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
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На основу поглавља 10. тачка 3. став 8. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сaда“, бр. 7/13, 26/13 и 43/13), поводом Јавног позива незапосленим лицима за доделу
субвенције за самозапошљавање на територији Града
Новог Сада у 2013. години, на предлог Комисије за разматрање
пријава за самозапошљавaње, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

Ред.
бр.

Број под којим је
заведена пријава

Подносилац пријаве –
корисник
субвенције

1. Одобравају се средства за субвенције за самозапошљавање
на територији Града Новог Сада, ради отпочињања сопственог посла отварањем привредног субјекта, за 12 незапослених лица, у укупном износу од 3.000.000,00 динара.
2. Субвенција из тачке 1. ове одлуке одобрава се следећим
лицима:

Адреса подносиоца пријаве –
корисника субвенције

Одобрена
средства
(у дин.)

1.

VII-105-332/13

Данило Билокапић

Нови Сад, Цанкарева 27

260.000,00

2.

VII-105-468/13

Светозар Чича

Нови Сад, Бранимира Ћосића 14

260.000,00

3.

VII-105-346/13

Ивана Калабић

Каћ, Исидоре Секулић 6

260.000,00

4.

VII-105-462/13

Андреа Тешић

Нови Сад, Краља Петра I 14

260.000,00

5.

VII-105-353/13

Слободан Митровић

Каћ, Виноградарска 17

260.000,00

6.

VII-105-368/13

Зоран Покрајац

Ветерник, Нова 105 11

260.000,00

7.

VII-105-465/13

Светлана Исаиловић

Будисава, Дожа Ђерђа 145

240.000,00

8.

VII-105-454/13

Ангелина Обренчевић

Петроварадин, Косте Нађа 4

240.000,00

9.

VII-105-410/13

Марина Трифунов

Нови Сад, Стевана Момчиловића 10б

240.000,00

10.

VII-105-343/13

Никола Алексов

Нови Сад, Милеве Марић 5

240.000,00

11.

VII-105-341/13

Дејан Радонић

Нови Сад, Васе Остојића 48

240.000,00

12.

VII-105-334/13

Горан Герасимовски

Нови Сад, Јосипа Руњанина 5

240.000,00

Укупно:

3. Субвенција за самозапошљавање одобрава се у
једнократном износу, а износи одобрене субвенције за лица – кориснике субвенције наведени су у табели која је
саставни део тачке 2. ове одлуке.

3.000.000,00

4. На основу ове одлуке закључиће се уговор између
Националне службе за запошљавање – Филијала Нови
Сад, Града Новог Сада и лица – корисника субвенције, у
року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
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5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-462/2013-II
28. новембар 2013. године
НОВИ САД
п.о. члан Градског већа
Дејан Мандић, с.р.

12. децембар 2013.

Мерна места
1. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације
сумпордиоксида на 4 мерна места у Граду, свакодневно,
у току 24 h:
1. МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ, Кеј жртава рације 4,
Нови Сад
2. ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД, Јоже Влаховића 8,
Петроварадин
3. МЗ КЛИСА, Савска 27, Нови Сад
4. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Бул. Ослобођења 81

953
На основу члана 9. став. 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 10/13) и
члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада- пречишћен
текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), по
прибављеној Сагласности Министарства енергетике, развоја
и заштите животне средине број: 353-01-02362/2013-08 од
21. новембра 2013. године, Градско веће Града Новог Сада, на 76. седници од 27. новембра 2013. године, доноси

ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ И 2014. ГОДИНУ
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,
односно, оцењивање квалитета ваздуха, одређује се број
и распоред мерних места, као и обим, врста и учесталост
мерења.
Праћење квалитета ваздуха остварује се контролом
нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних и
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 места на локацијама за континуална фиксна
мерења и индикативна мерења.
II. ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА
Локална мрежа мерних места за оцењивање квалитета
ваздуха у Граду Новом Саду успоставља се овим програмом, а чине је мерна места за утврђивање:
- утврђивање концентрације сумпордиоксида (SO2) и
азотдиоксида (NO2) свакодневно, током 24 h;
- утврђивање концентрације приземног озона (O3) осам
недеља равномерно распоређених у току једне године,
током 8 h,
- утврђивање суспендованих честица PM10 и тешких
метала (олово, арсен, кадмијум и никл), суспендованих
честица PM2,5, концентрације BTX (бензен, толуен и ксилен) и укупне количине суспендованих честица и
концентрације полицикличних ароматичних угљоводоника
(бензо-а-пирен), осам недеља равномерно распоређених
у току једне године, током 24 h;

2. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације
азотдиоксида на 2 мерна места у Граду, свакодневно, у
току 24 h:
1. МЗ ШАНГАЈ - Школска бб, Нови Сад
2. МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ, Кеј жртава рације 4,
Нови Сад
3. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације
приземног озона на 2 мерна места у Граду, 56 дана, у току 8 h (осам недеља равномерно распоређених у току једне
године):
1. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Бул. Ослобођења 81
2. МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ, Кеј жртава рације 4,
Нови Сад
4. Узорковање ваздуха ради утврђивања суспендованих
честица PM10 и тешких метала (олово, арсен, кадмијум и
никл) на 2 мерна места у Граду, 56 дана, у току 24 h (осам
недеља равномерно распоређених у току једне године) :
1. МЗ ШАНГАЈ - Школска бб, Нови Сад
2. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Бул. Ослобођења 81
5. Узорковање ваздуха ради утврђивања суспендованих
честица PM2,5 на 2 мерна места у Граду, 56 дана, у току 24
h (осам недеља равномерно распоређених у току једне
године) :
1. МЗ ШАНГАЈ - Школска бб, Нови Сад
2. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Бул. Ослобођења 81
6. Узорковање ваздуха ради утврђивања концентрације
BTX (бензен, толуен и ксилен) на једном мерном месту у
Граду, 56 дана, у току 24 h (осам недеља равномерно
распоређених у току једне године) :
1. МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ, Кеј жртава рације 4,
Нови Сад
7. Узорковање ваздуха ради утврђивања укупне количине
суспендованих честица и концентрације полицикличних
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ароматичних угљоводоника (бензо-а-пирен) на 2 мерна
места у Граду, 56 дана, у току 24 h (осам недеља равномерно
распоређених у току једне године):
1. МЗ ШАНГАЈ - Школска бб, Нови Сад
2. АД ХОЛДИНГ ''Дневник'', Бул. Ослобођења 81
III. ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
1. Обезбеђење квалитета података
Мерења о квалитету 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 прописане услове за мерење свих наведених загађујућих
материја и која поседује дозволу министарства надлежног
за послове заштите животне средине, да врши мониторинг
ваздуха.
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.
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локалне самоуправе дужан је да на основу Закона о заштити ваздуха донесе План квалитета ваздуха са циљем
да се постигну утврђене граничне или циљне вредности и
прописани рокови, у складу са Актом Владе Републике
Србије на предлог Министарства који прописује захтеве
квалитета ваздуха, Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр.
11/10, 75/10 и 63/13) и Правилником о садржају планова
квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", број 21/10).
IV. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Реализацију Програма контроле квалитета ваздуха на
територији Града Новог Сада за децембар 2013. године и
2014. годину врши изабрана стручна организација која је
акредитована као лабораторија за испитивање, односно
која испуњава законске услове за мерење свих наведених
загађујућих материја и која поседује овлашћење министарства надлежног за послове заштите животне средине за
мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху.
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''.

2. Редовно извештавање
Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже
мерних места, овлашћена стручна организација доставља
Градској управи за заштиту животне средине Града Новог
Сада до 12. у месецу за претходни месец, а годишњи
извештај најкасније 30 дана од дана истека календарске
године за претходну годину.
У достављеним извештајима биће описана методологија
рада прaћења квалитета ваздуха, а резултати приказани
табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком
о квалитету ваздуха на предвиђеним мерним местима у
Граду.
Градска управу за заштиту животне средине је дужна
да извештаје доставља Агенцији за заштиту животне средине и редовно обавештава јавност, у складу са законском
регулативом.
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), Градска
управа за заштиту животне средине је дужна да обавести
јавност путем радија, телевизије, дневних новина, интернета 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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2013-140-II
27. новембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

954
На основу члана 23. Закона о заштити буке у животној
средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 106.
став 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Градско
веће Града Новог Сада, на 76. седници од 27. новембра
2013. године, доноси

ПРОГРАМ
МЕРЕЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ У
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ДЕЦЕМБАР 2013.
ГОДИНЕ И 2014. ГОДИНУ
I ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Основни циљ мерења и праћења нивоа комуналне буке у животној средини је заштита здравља људи и очување
и унапређење услова животне средине. Праћење и мерење
нивоа комуналне буке спроводиће се према постојећој
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законској регулативи ради утврђивања стања животне
средине и правилног одабира превентивних мера у циљу
заштите и унапређења здравља људи и очувања животне
средине.
Град Нови Сад, као јединица локалне самоуправе, субјект
je система заштите животне средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђујe континуалну контролу и мониторинг буке у животној средини.
Мерење нивоа комуналне буке врши се систематским
мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора буке
којима се описује бука у животној средини и који указују на
штетне ефекте буке.
Програмом мерења нивоа комуналне буке у животној
средини на територији Града Новог Сада утврђују се мерна места, начин и учесталост систематског мерења нивоа
комуналне буке, као и одговарајуће оцењивање индикатора буке, укључујући евентуалне штетне ефекте.

12. децембар 2013.

II ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА
1. Мерна места
Програмом мерења нивоа комуналне буке у животној
средини на територији Града Новог Сада за децембар 2013.
године и 2014. годину, приступиће се континуираном мерењу
нивоа буке у животној средини на 7 мерних места.
Мерења ће се вршити на мерним местима која су одабрана као репрезенти појединих градских зона различите
намене (подручја за одмор и рекреацију, стамбена подручја,
зона градског центра и градских саобраћајница, индустријска
подручја).
Избор мерних места вршиће се у складу са наменом
површина дефинисаном Просторним планом Града Новог
Сада (Табела 1).

Табела 1. Мерна места у Граду Новом Саду разврстана према намени површина
НАМЕНА ПОВРШИНА
„Подручја за одмор и рекреацију“

МЕРНО МЕСТО
1. Сајмиште, двориште спортског центра Сајмиште, Хајдук
Вељкова 11
2. Ново Насеље, Двориште вртића „Гуливер“, Бате Бркића 1

„Стамбена подручја“

3. Телеп, Двориште Завода за хитну медицинску помоћ „Нови Сад“,
Вршачка 28
4. Петроварадин, Двориште Основне школе „Јован Дучић“,
Прерадовићева 7

"Зона градског центра и градских саобраћајница"

5. Булевар Михајла Пупина, на платоу испред зграде Владе АП
Војводине, Булевар Михајла Пупина 16
6. Градски центар, тераса Клуба одборника Града Новог Сада, Змај
Јовина 3/1

„Индустријска подручја“

7. Партизанска улица, двориште продавнице „Синтелон“,
Партизанска 37

2. Динамика мерења и мерни интервали
Праћење целодневног (дневног, вечерњег и ноћног) нивоа комуналне буке у животној средини на територији Града Новог Сада и одређивање вредности индикатора укупне буке вршиће се према прописаној методологији и у
складу са важећом законском регулативом.
Мерни инервали су изабрани тако да се њима обухвати
цео циклус промена нивоа мерене буке у току дневног,
вечерњег и ноћног периода. Период од 24 часа дели се на
три референтна интервала:
1. дан - од 6 до 18 часова;
2. вече - од 18 до 22 часа;
3. ноћ - од 22 до 6 часова.
III ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА НИВОА
БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
1. Обезбеђивање квалитета података и
методологија рада
Мерење, обрада и анализа података, провера валидности резулатата добијених мерењем и интерпретација
резултата биће поверена овлашћеној стручној организацији

која је акредитована као лабораторија за испитивање и
која поседује решење надлежног министарства да испуњава
прописане услове да врши мерење нивоа комуналне буке
у животној средини.
Стручна организација којој буде поверено мерење нивоа
комуналне буке у животној средини биће у обавези да
мерење врши у складу са утврђеним стандардима и
методологијом.
Систематско мерење нивоа комуналне буке вршиће се
у складу са Законом о заштити од буке у животној средини
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), као и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивања индикатора буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.
75/10) и другим одговарајућим подзаконским актима.
2. Редовно извештавање
Овлашћена стручна организација биће у обавези да
израђује месечне и годишњи извештај о нивоу комуналне
буке у животној средини.
У достављеним извештајима биће описана методологија
рада праћења нивоа комуналне буке, а резултати приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са
закључком о нивоу буке на предвиђеним мерним местима.

12. децембар 2013.
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Податке о мерењу нивоа комуналне буке у животној
средини у Граду Новом Саду Градска управа за заштиту
животне средине објављиваће на интернет презентацији
Управе, www.environovisad.org.rs , као и у оквиру електронске публикације Екобилтен.
IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Средства за спровођење Програма мерења нивоа комуналне буке у животној средини на територији Града Новог Сада за децембар 2013. године и 2014. годину 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 ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2013-150-II
27. новембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 38. став 2. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градско веће Града
Новог Сада на 79. седници од 4. децембра 2013. године
доноси

РЕШЕЊЕ
I. СТЕВАН ЛУГОЊА, дипломирани економиста, разрешава се дужности в.д. заменика начелника Градске управе
за образовање, са 28. новембром 2013. године, због
именовања на нову дужност.
II. Ово решење објавити у“Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2013-61/a
4. децембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Број 66 – Страна 1213.

Градоначелник
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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
опште послове, број XV-401-1/13-440 од 19. новембра 2013.
године, достављеног Градској управи за финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
55/12 и 34/13), у члану 13, у о квиру Раздела 17 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Глава 17.02 – МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, у Функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, распореде средства из буџета
Аутономне Покрајине Војводине у износу од 516.480,55
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2013. годину, а која су одобрена Месној заједници
Руменка Решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство у Новом Саду број: 104-4031/2013-51-26-1 од 17. октобра 2013. године.
II. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 – испр.), изврши распоређивање наменских
трансферних средстава од другог нивоа власти из тачке И.
овог решења у разделу Градске управе за опште послове,
у оквиру Главе 17.02 – Месне заједнице, у Функцији 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, у
извор финансирања 07, Трансфери од других нивоа власти,
и то на позицију буџета 435, за апропријацију економске
класификације 424 – Специјализоване услуге, тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 29.074.945,34 динара.
III. Сагласно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа
усклађивања износа у Општем и Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2013. 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 издатака Градске управе за опште послове за 2013. годину,
ради извршавања расхода по основу дозначених наменских
трансферних средстава од Аутономне Покрајине Војводине.
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 ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-33/2013-II
4. децембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

1214. страна – Број 66
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12. децембар 2013.
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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
образовање, број IX-6-33/13-654 од 26. новембра 2013. године, достављеног Градској управи за финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

На основу члана 4. подтачка 1. Акционог плана развоја
органске и контролисане производње у пољопривреди на
територији Града Новог Сада за 2013. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 7/13, 18/13, 43/13, 55/13 и
61/13) и члана 106. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
55/12 и 34/13), у члану 13, у о квиру Раздела 11, Глава 11.01
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, у Функцији 912 –
Основно образовање, распореде средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине у износу од 1.800.000,00
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2013. годину, а која су одобрена Решењем
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова, број: 133-401-4317/2013-02 од 6.
новембра 2013. године.
II. Задужује се Градска управа за финансије да, у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 – испр.), изврши распоређивање наменских
трансферних средстава од другог нивоа власти из тачке I.
овог решења у разделу Градске управе за образовање, у
Функцији 912 – Основно образовање, у нови извор
финансирања 07, Трансфери од других нивоа власти, и то
на позицију буџета 296, за апропријацију економске
класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 900.226.457,45 динара, а у тачки 2.
износ „196.626.174,45“ замењује се износом „198.426.174,45“.
III. Сагласно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа
усклађивања износа у Општем и Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2013. годину.
IV. Задужује се Градска управа за образовање да, у
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за образовање за 2013. годину, ради
извршавања расхода по основу дозначених наменских
трансферних средстава од Аутономне Покрајине Војводине.
V. Решење доставити:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЛУ СУБЕНЦИЈА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ
ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ
ПОРЕКЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за доделу субвенција за сертификацију
производа са ознаком географског порекла на територији
Града Новог Сада за 2013. годину (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да прикупи и размотри благовремено приспеле пријаве, сачини предлог одлуке о додели
субвенција за сертификацију производа са ознаком географског порекла на теритроији 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. Душан Тубић, помоћник начелника за пољопривреду
и рурални развој Градске управе за привреду
за чланове Комисије:
1. Ранка Ножинић, в.д. начелника Градске управе за
привреду Града Новог Сада
2. Јасминка Зивлак, помоћник начелника за правне послове Градске управе за привреду

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

V
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Градска управа за приреду.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-34/2013-II
4. децембар 2013. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-455/2013-II
2. децембар 2013. године
НОВИ САД

- Градској управи за финансије и
- Градској управи за образовање

Заменик Градоначелника

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.

Борко Илић, с.р.

12. децембар 2013.
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Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и
7/13) доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ЈАНКА
ЧМЕЛИКА КОД К.БР. 35А У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Јанка Чмелика код к.бр. 35а у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним пројектом број 8137 од 18. новембра
2013. године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог решења
врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 15. децембар 2013.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5264/2013
28. новембар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

960
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, 44/11, 38/12 и
7/13) доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ЈАНКА
ЧМЕЛИКА КОД К.БР. 89 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Јанка Чмелика код к.бр. 89 у Новом Саду.
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II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у скалду са Саобраћајним пројектом број 8150 од 18. новембра
2013. године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог решења
врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 15. децембар 2013.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5263/2013
28. новембар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

961
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, 101/11 и 32/13
– УС) и члана 9. Одлуке о градским управама („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 60/10)

РЕШЕЊЕ
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И
ПАРКИРАЊА У УЛИЦИ СТЕВАНА МУСИЋА
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се забрана заустављања и паркирања у
Улици Стевана Мусића у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање и усклађивање
саобраћајне сигнализације, према Саобраћајном пројекту
број 7385 од 7. марта 2013. године који је израдила Служба 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.
III. Рок за извршење овог решења је 15. децембар 2013.
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-34-5174/2013
21. новембар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

12. децембар 2013.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

957

Градско веће
952

953

954

955

Одлука о одобравању субвенције за
самозапошљавање на територији Града
Новог Сада у 2013. години

1209

Програм контроле квалитета ваздуха на
територији Града Новог Сада за децембар
2013. године и 2014. годину

1210

958

Програм мерења нивоа комуналне буке
у животној средини на територији Града
Новог Сада за децембар 2013. године и
2014. годину

1211

Решење о разрешењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за образовање (Стеван Лугоња)

1213

959

960

Решење о одобрењу да се у Одлуци о
буџету Града Новог Сада за 2013. годину
распореде средства из буџета Аутономне
Покрајине Војводине Градској управи
за опште послове

Страна

Решење о одобрењу да се у Одлуци о
буџету Града Новог Сада за 2013. годину
распореде средства из буџета Аутономне
Покрајине Војводине Градској управи
за образовање

1214

Решење о образовању и именовању
председника и чланова комисије за
доделу субенција за сертификацију
производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада
за 2013. годину

1214

Градска управа за саобраћај и путеве

Градоначелник
956

Предмет

961
1213

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Јанка
Чмелика код к.бр. 35а у Новом Саду

1215

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Јанка
Чмелика код к.бр. 89 у Новом Саду

1215

Решење о забрани заустављања и паркирања у Улици Стевана Мусића у
Новом Саду

1215

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

