
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година  XXXIV - Број 3 НОВИ САД, 3. фебруар  2015. примерак 100,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

24

На основу члана 10. став 1. Статута Града Новог Сада 
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08) и члана 3. Одлуке о Фебруарској награди Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/98), 
Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 26. 
јануара 2015. године доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ФЕБРУАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2014. ГОДИНУ

I

Фебруарска награда Града Новог Сада за 2014. годину 
додељује се:

ДУШАНУ И. КОВАЧЕВИЋУ

Директору „ЕXIT“ фестивала
за афирмацију имена и реномеа Града Новог Сада на 

светском нивоу путем музичког фестивала „EXIT“, као и за 
друштвени активизам којим је допринео промоцији пози-
тивних узора, ширењу, јачању и оплемењивању културо-
лошке свести и друштвене одговорности грађана, посебно 
младих. 

II

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-18/2015-I     
26. јануар 2015. године        
НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

Градско веће
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  На основу члана 97. став 3. Одлуке о уређењу Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/12, 
9/13, 26/13 и 69/13, „Службени гласник РС“, број 36/14-одлука 
УС и „Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/14 и 28/14), 
а у вези са Одлуком о Програму финансирања одређених 
комуналних делатности у 2015. години („Службени лист 
Града Новог Сада", број 69/14), Градско веће Града Новог 
Сада, на 184. седници од 27. јануара 2015. године, доноси      

ПРОГРАМ
 ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Програмом одржавања јавног осветљења за 2015. 
годину на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Програм), обухваћене су следеће  услуге на одржавању 
јавног осветљења на територији Града Новог Сада:

•  замена сијалица, предспојних справа, заштитних ста-
кала и грла у светиљкама,

•  замена стубова јавног осветљења, као и њихових еле-
мената (лире, поклопци, осигурачи, РПО плоче и сл.), 

•  поправке и замене светиљки и рефлектора, 

•  поправке и замене ормана јавног осветљења и њихових 
елемената, и

• остали радови по налогу Градске управе за комуналне 
послове и надзорног органа. 

2. Средства  за реализацију Програма обезбеђена су у 
буџету Града Новог Сада за 2015. гoдину у износу од 
40.000.000,00 динара и предвиђена су Одлуком о Програму 
финансирања одређених комуналних делатности у 2015. 
години.

3. Носилац активности на реализацији Програма је Јавно 
комунално предузеће за одржавање стамбених и послов-
них простора „Стан“ Нови Сад.

4. Надзор над реализацијом Програма врши Јавно 
предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

5. Услуге из тачке 1. алинеја прва овог програма 
обављаће се системски, а према следећем плану одржавања 
(на следећим локацијама и у следећим терминима):
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  Табела 1.

             Назив рејона/улице Термин I Термин II

ЦЕНТАР

1. Његошева фебруар јул

2. Трг Слободе фебруар јул

3. Змај Јовина фебруар јул

4. Дунавска фебруар јул

5. Илије Огњановића фебруар јул

6. Успенска фебруар јул

7. Булевар ослобођења фебруар јул

8. Јеврејска фебруар јул

9. Булевар Михајла Пупина фебруар јул

10. Трг слободе фебруар јул

11. Николе Пашића фебруар јул

12. Матице српске фебруар јул

13. Модене фебруар јул

14. Жарка Васиљевића фебруар јул

15. Жарка Васиљевића фебруар јул

16. Остале улице у наведеном рејону по потреби фебруар јул

  Табела 2.

Назив рејона/улице Термин I Термин II

БАНАТИЋ, ГРБАВИЦА

1. Мише Димитријевића март септембар

2. Пушкинова март септембар

3. Гогољева март септембар

4. Алексе Шантића март септембар

5. Футошка улица март септембар

6. Цара Душана март септембар

7. Толстојева март септембар

8. Браће Рибникар март септембар

9. Војвођанска март септембар

10. Гагаринова март септембар

11. Париске комуне март септембар

12. Остале улице у наведеном рејону по потреби март септембар
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  Табела 3.

Назив рејона/улице Термин I Термин II

ДЕТЕЛИНАРА

1. Авијатичарска фебруар август

2. Веселина Маслеше фебруар август

3. Илије Бирчанина фебруар август

4. Руменачка фебруар август

5. Булевар Јаше Томића фебруар август

6. Јанка Веселиновића фебруар август

7. Јанка Чмелика фебруар август

8. Миленка Грчића фебруар август

9. Облачића Рада фебруар август

10. Пастерова фебруар август

11. Филипа Филиповића фебруар август

12. Хаџи Рувимова фебруар август

13. Остале улице у наведеном рејону по потреби фебруар август

  Табела 4.

Назив рејона/улице Термин I Термин II

ПОДБАРА

1. Алмашка март јул

2. Бајчи Жилинског март јул

3. Венизелосова март јул

4. Булевар краља Петра I март јул

5. Гундулићева март јул

6. Каналска март јул

7. Косовска март јул

8. Марка Миљанова март јул

9. Шумадијска март јул

10. Остале улице у наведеном рејону по потреби март јул

  Табела 5.

Назив рејона/улице Термин I Термин II

САЛАЈКА

1. Доситејева фебруар јул

2. Јована Цвијића фебруар јул

3. Партизанска фебруар јул

4. Шајкашка фебруар јул

5. Остале улице у наведеном рејону по потреби фебруар јул
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  Табела 6.

Назив реjона/улице Термин I Термин II

КЛИСА

1. Клисански пут март август

2. Омладинска март август

3. Приморска март август

4. Пут Шајкашког одреда март август

5. Сентандрејски пут март август

6. Темерински пут март август

7. Остале улице у наведеном реjону по потреби март август

  Табела 7.

Назив реjона/улице Термин I Термин II

ПЕТРОВАРАДИН

1. Београдска фебруар септембар

2. Буковачки пут фебруар септембар

3. Дунавске дивизије фебруар септембар

4. Каменички пут фебруар септембар

5. Карловачки друм фебруар септембар

6. Кеј Скојеваца фебруар септембар

7. Прерадовићева фебруар септембар

8. Рачког фебруар септембар

9. Рељковићева фебруар септембар

10. Петроварадинска тврђава фебруар септембар

11. Остале улице у наведеном реjону по потреби фебруар септембар

  Табела 8.

Назив рејона/улице Термин I Термин II

ЛИМАН

1. Балзакова април децембар

2. Милоша Црњанског април децембар

3. Драге Спасић април децембар

4. Јиречекова април децембар

5. Ивана Рибара април децембар

6. Драгише Брашована април децембар

7. Булевар деспота Стефана април децембар

8. Булевар цара Лазара април децембар

9. 1300 каплара април децембар

10. Иве Андрића април децембар
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11. Народног фронта април децембар

12. Фрушкогорска април децембар

13. Подгоричка април децембар

14. Остале улице у наведеном рејону по потреби април децембар

  Табела 9.

Назив рејона/улице Термин I Термин II

НОВО НАСЕЉЕ, САТЕЛИТ

1. Антуна Урбана фебруар септембар

2. Бате Бркића фебруар септембар

3. Браће Дроњак фебруар септембар

4. Булевар Јована Дучића фебруар септембар

5. Булевар кнеза Милоша фебруар септембар

6. Булевар Слободана Јовановића фебруар септембар

7. Милеве Марић фебруар септембар

8. Радомира Раше Радујкова фебруар септембар

9. Сељачких буна фебруар септембар

10. Стевана Хладног фебруар септембар

11. Тодора Тозе Јовановића фебруар септембар

12. Булевар војводе Степе фебруар септембар

13. Остале улице у наведеном рејону по потреби фебруар септембар

 Табела 10.

Назив рејона/улице Термин I Термин II

ТЕЛЕП

1. Хероја Пинкија април октобар

2. Ватрослава Јагића април октобар

3. Вршачка април октобар

4. Горана Ковачића април октобар

5. Илариона Руварца април октобар

6. Јожеф Атиле април октобар

7. Петефи Шандора април октобар

8. Футошки пут април октобар

9. Сомборски булевар април октобар

10. Суботичка април октобар

11. Ћирила и Методија април октобар

12. Фејеш Кларе април октобар

13. Остале улице у наведеном рејону по потреби април октобар
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Табела 13.

Назив рејона/улице Термин I Термин II Термин III

ВЕТЕРНИК

1. Новосадски пут фебруар јул децембар

2. Краља Петра фебруар јул децембар

3. Драгослава Срејовића фебруар јул децембар

4. Соње Маринковић фебруар јул децембар

5. Паунова фебруар јул децембар

6. Лептирова фебруар јул децембар

7. Остале улице у наведеном рејону по потреби фебруар јул децембар

 Табела 11.

Назив рејона/улице Термин I Термин II

АДИЦЕ

1. Новосадски пут март октобар

2. Бањалучка март октобар

3. Бранка Ћопића март октобар

4. Славка Родића март октобар

5. Марије Бурсаћ март октобар

6. Ветерничка март октобар

7. Остале улице у наведеном рејону по потреби март октобар

Табела 12.

Назив рејона/улице Термин I Термин II Термин III

НАСЕЉЕНА МЕСТА јануар мај новембар

1. Бранислава Букурова јануар мај новембар

2. Војводе Путника јануар мај новембар

3. Железничка јануар мај новембар

4. Институтски пут јануар мај новембар

5. Карађорђева јануар мај новембар

6. Лединачки пут јануар мај новембар

7. Лоле Рибара јануар мај новембар

8. Мајора Тепића јануар мај новембар

9. Марка Орешковића јануар мај новембар

10. Моше Пијаде јануар мај новембар

11. Новосадска јануар мај новембар

12. Светозара Марковића јануар мај новембар

13. Фрушкогорски пут јануар мај новембар

14. Школска јануар мај новембар

15. Остале улице у наведеном рејону по  потреби јануар мај новембар
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Табела 14.

Назив рејона/улице Термин I Термин II
НАСЕЉЕНА МЕСТА

1. Шангај јануар јул
2. Каћ мај октобар
3. Будисава април август
4. Ковиљ фебруар август
5. Буковац јун новембар
6. Лединци и Стари Лединци март октобар
7. Футог април септембар
8. Бегеч мај септембар
9. Руменка април октобар

10. Кисач јул децембар
11. Степановићево јун октобар
12. Ченеј март септембар

6. Услуге из тачке 1. алинеја од друге до пете овог про-
грама обављаће се свакодневно, односно по потреби, а 
по налогу Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у 
Новом Саду.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2015-56-II     
27. јануар 2015. године        
НОВИ САД                          Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.

Градоначелник

26

На основу члана 13. тачка 11, а у вези са чланом 16.
став 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

АКЦИОНИ ПЛАН 
РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 

2015. ГОДИНУ

1. УВОД

Имајући у виду, природне ресурсе, повољне земљишне 
и климатске услове, биодиверзитет и релатнивно здраве 
агроекосистеме, може се рећи да у Републици Србији 

постоје повољни услови за развој органске и контролисане 
производње. Овај вид пољопривреде може значајно допри-
нети развоју руралних подручја, а тиме и пољопривреде 
уопште. Након ступања на снагу Закона о органској 
производњи и органским производима („Сл. гласник РС“ 
број 62/06) и увођења подстицаја за развој органске 
производње, бележи се константан раст броја произвођача 
и површина на којима се примењују методе органске 
производње. Према подацима из Стратегије пољопривреде 
и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. 
године („Сл. гласник РС“ број 85/14) органска биљна 
производња најзаступљенија је у Војводини (72%), а 
најзаступљеније биљне врсте које се гаје су поврће и жита-
рице. 

Акционим планом развоја органске и контролисане 
производње у пољопривреди на територији Града Новог 
Сада за 2015. годину (у даљем тексту: Акциони план) 
утврђују се приоритети, циљеви и задаци и мере за 
унапређење органске и контролисане производње у 
пољопривреди на територији Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Град). Концепт је заснован на коришћењу природних 
ресурса и регулаторних механизама како би се заменили 
потенцијали загађујући импути и осигурала одржива 
производња. Агротехничке мере и биолошке (физичке/
хемијске) методе се пажљиво бирају и уравнотежују, 
узимајући у обзир заштиту здравља, како произвођача, 
тако и потрошача и животне средине.

Основна начела Акционог плана су:
 - начело управљања природним и биолошким проце-
сима, којe се односи на управљање природним и 
биолошким процесима заснованим на еколошким 
системима коришћења природних ресурса,

 - начело ограничене употребе улазног репроматеријала 
(спољашњи инпут), које се односи на ограничење 
употребе улазног репроматеријала у контролисаној 
и органској производњи,

 - начело строгог ограничења употребе хемиjских 
синтетизованих инпута, које се односи на строго 
ограничење употребе синтетизованих инпута у 
контролисаној и  органској пољопривреди,
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 - начело прилагођавања, које се односи на 
прилагођавање метода контролисане и органске 
производње у регионалним и локалним климатским 
и агроеколошким условима, санитарном стању, сте-
пену развоја и специфичностима традиционалног 
начина узгоја,

 - начело одржавања и побољшања живота у земљишту 
и природне плодности тла, стабилности тла и био-
лошке разноврсности која спречава и онемогућава 
сабијање и ерозију земљишта, као и храњење биљака 
првенствено кроз еко систем тла.

Европска унија је још 1991. године препознала значај 
органске производње, очувања животне средине и одржи-
вог развоја на пољопривредним површинама и уредила 
правни оквир за органску производњу. 

У Републици Србији, Законом о органској производњи 
(„Сл. гласник РС“ број 30/2010), а претходно Законом о 
органском производњи и органиским производима уређена 
је производња пољопривредних и других производа мето-
дама органске производње. Органска производња, јесте 
производња пољопривредних и других производа која се 
заснива на примени метода органске производње у свим 
фазама производње, а која искључује употребу генетички 
модификованих организама и производа који се састоје 
или су добијени од генетички модификованих организама, 
као и употребу јонизујућег зрачења, у складу са овим зако-
ном и прописима донетим на основу њега.

У Републици Србији не постоји правни оквир којим се 
дефинише контролисана пољопривредна производња, али 
је препознат њен велики значај и потенцијал.  

Контролисана пољопривредна производња спада у 
добру привредну праксу која обухвата контролу примене 
заштитних препарата, контролу плодности земљишта, 
коришћење нове генерације ђубрива, контролу појаве инсе-
ката, патогена и корова, избор отпорних пољопривредних 
култура, контролу квалитета ваздуха и контролу квалитета 
земљишта, дакле исхрана биљака мора бити уравноте-
жена, а плодно земљиште се мора чувати и побољшати.

Обрадиве површине су највећим делом (90%) у приватној 
својини, док је преосталих 10% у јавној својини Републике 
и предузећа. Већи део обрадивог земљишта је закишељен, 
што је резултат неконтролисаног коришћења хемијских 
средстава, а у Војводини и заслањен, што сумарно посма-
трано умањује производне могућности пољопривреде и 
истовремено увећава трошкове производње. Органска и 
контролисана пољопривреда је базирана на есенцијалној 
вези пољопривреде и природе, са акцентом на поштовању 
природне равнотеже. Путем органске и контролисане 
производње и понуде здравствено безбедне хране креирају 
се предуслови за подстицање извоза и унапређење 
социјално-економског положаја руралне средине и наци-
оналне економије.

Према подацима из Стратегије пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-2024. године, у 
2012. години,  на територији Републике Србије органска 
производња се обавља  на  око 6.400 hа, односно 0,11%  
пољопривредних површина, а 1061 пољопривредних 
произвођача примењују методе органске производње. 
Дистрибуција ових производа се углавном врши преко 
великих трговинских ланаца (70%), док се знатно мањи део 
(20%) директно продаје на зеленим пијацама.

Град са својим природно-географским ресурсима и 
друштвеним карактеристикама пружа могућност за развој 
органске и контролисане производње. Органска производња 
различитих органских производа на подручју Града у складу 
је са захтевима потрошача за органском храном, уз при-
мену поступака који нису штетни за здравље људи, биљака, 
животиња и животну средину. 

На територији Града још су 2002. године започете актив-
ности у правцу развоја органске производње, па се већ 
десет година одржавају пијаце под називом "Мој салаш", 
на којима се продају органски производи. Током година ова 
акција је обухватала све више произвођача и потрошача 
и постала  је највеће дистрибутивно место органских про-
извода у Србији.

Такође, током 2011, 2012, 2013. и 2014. године донети 
су Акциони планови развоја органске и контролисане 
производње у пољопривреди на територији Града Новог 
Сада чијом реализацијом је укључено пет произвођача 
органских производа на површини од 19,52 hа обрадивог 
земљишта и „Пољопривредна школа са домом ученика 
Футог“ са површином од 31,61 hа. У контролисану пољо-
привредну производњу укључено је шест произвођача 
(производња јабука) на површини од  16,85 hа.

2. СЕРТИФИКАЦИЈА ОРГАНСКИХ И  
 КОНТРОЛИСАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
 ПРОИЗВОДА

Сертификација је поступак на основу кога овлашћена 
контролна организација, на основу извештаја о извршеним 
контролама, издаје писано уверење (сертификат) којим 
потврђује да је  производ произведен у складу са  законом 
и прописима који се односе на ове типове производње.

Временски период потребан за прелазак са 
конвенционалне  на органску производњу јесте период 
конверзије, а производи из овог периода имају ознаку 
„Производи из периода конверзије“. 

3.   ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ И ПРИОРИТЕТИ  
 УНАПРЕЂЕЊА ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ 
 ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА 
 ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  ЗА 2015. ГОДИНУ

Циљеви и задаци органске и контролисане 
пољопривредне производње на територији Града за 2015. 
годину су:

 - производња квалитетне и здравствено безбедне 
хране,

 - повећање броја призвођача укључених у програм,
 - повећање површина земљишта под контролисаном 
и органском производњом,

 - успостављање контролисане и органске производње 
као целовитог система управљања и производње 
хране, која се базира на еколошкој пракси, биоди-
верзитету, очувању природних ресурса и високих 
стандарда за добробит животиња,

 - уравнотежена биљна и сточарска производња која 
уважава природне системе и циклусе, побољшава 
квалитет земљишта, воде и ваздуха,
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 - рационално коришћење енергије и природних 
ресурса: земље, воде, органских материја и другог,

 - производња различитих пољопривредних производа 
уз примену поступака који нису штетни за здравље 
људи, биљака, животиња и животну средину,

 - економска одрживост кроз повећање компетитивно-
сти, јачања тржишне оријентисаности, већа и 
ефикаснија помоћ и подршка произвођачима,

 - социјална одрживост кроз већу одговорност према 
захтевима потрошача, подстицање производње 
квалитетније хране и њене безбедности и 
равномернији рурални развој, и

 - еколошка одрживост кроз ефикасније усвајање и 
развој еколошких и осталих стандарда за добробит 
заједнице.

Акционим планом се утврђују приоритети за реализацију 
циљева и задатака органске и контролисане пољопривредне 
производње на територији Града, и то:

 - установљавање мера за унапређење органске и кон-
тролисане пољопривредне производње,

 - спровођење стручног усавршавања и стицања додат-
них знања произвођача,

 -  подстицање повећања пољопривредних површина 
са органским производима,

 - помоћ у процесу сертификације производње, и 
 -  популаризација, промоција и презентација органске 
и контролисане производњe на територији Града.

Успешнa реализација Акционог плана подразумева 
активно учешће и сарaдњу свих релевантних чинилаца: 
Градске управе за привреду Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Градска управа за привреду), произвођача орган-
ских производа, oрганизација и удружења, Пољопривредног 
факултета и других.

4.  МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ И 
 КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
 ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
 ЗА 2015. ГОДИНУ

Приоритети, циљеви и задаци из Акционог плана постижу 
се спровођењем мера за унапређење контролисане и орган-
ске пољопривредне производње. 

Мере за унапређење органске и контролисане 
пољопривредне производње реализује Градска управа за 
привреду у сарадњи са релеватним институцијама, орга-
низацијама, удружењима и регистрованим пољопривре-
дним газдинствима из области контролисане и органске 
пољопривредне производње, а у оквиру пројекта органске 
производње.

4.1. Евидентирање и одабир пољопривредних 
произвођача, организација и институција из области 
пољопривреде који ће бити обухваћени пројектом 
развоја органске и контролисане производње, оцена 
могућности органске производње на одабраном 
земљишту, као и одабир пољопривредних произвођача, 
организација и институција из области пољопривреде 
за субвенционисање производа са географским 
пореклом

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

 За реализацију ове мере планирана су средства у буџету 
Града за 2015. годину у износу од 500.000,00 РСД.

 Реализатор 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. 

4.2. Програм стручног усавршавања и образовања 
изабраних пољопривредних произвођача, организација 
и институција из области пољопривреде, ради стицања 
додатних знања и вештина из области органске и кон-
тролисане производње, као и усавршавање и 
образовање произвођача изабраних за сертификацију 
производа са географским пореклом 

Основни циљ ове мере јесте да се подигне свест, 
унапреди знање и повећа продуктивност из области 
органске и контролисане производње, као и да се повећа 
значај сертификације производа са географским пореклом. 
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,  2012, 2013. и 2014. године. 
 

За реализацију ове мере средства су планирана у буџету 
Града за 2015. годину у износу од 1.900.000,00 РСД.

Носиоце реализације ове мере одабраће Градска управа 
за привреду у складу са законом којим се уређује поступак 
јавних набавки.

4.3. Субвенционисање изабраних пољопривредних 
произвођача и организација и институција

Пројекат развоја органске и контролисане пољопривредне 
производње обухвата субвенционисање изабраних 
пољопривредних произвођача, организација и институција, 
које ће бити усмерено на:

а) органску пољопривредну производњу,
б) контролисану пољопривредну производњу, и
ц) производњу са ознаком географског порекла.

а) Субвенције за органску пољопривредну производњу 
ће обухватити субвенционисање произвођача који су 
започели процес органске пољопривредне производње 
2011, 2012, 2013. и 2014. године као и произвођаче који ће 
се укључити у току 2015. године. 

Ове субвенције ће бити намењене за: 
- сертификацију органских пољопривредних производа 

(према приложеном рачуну од овлашћене сертификаци-
оне организације);

- трошкове набавке органског семена и органског ђубрива 
(максимално 25.000,00 динара по hа према приложеним 
рачунима).
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 За ове намене је предвиђено 1.500.000,00 РСД.
б) Субвенције за контролисану пољопривредну прои-

зводњу ће обухватити субвенционисање произвођача који 
су започели процес контролисане пољопривредне 
производње у 2013. години и који ће се пријавити по јавном 
позиву за 2015. годину. 

Ове субвенције ће бити намењене за:
 - контролу земљишта и плодова (према приложеном 
рачуну надлежне установе);

 - трошкове набавке репроматеријала (максимално 
45.000,00 динара по hа према приложеним рачу-
нима).

За ове намене је предвиђено 1.100.000,00 РСД.
ц) Субвенције за производњу производа са ознаком гео-

графског порекла ће обухватити субвенционисање 
пољопривредних произвођача производа са ознаком гео-
графског порекла који ће се пријавити по јавном позиву за 
2015. годину. 

Ове субвенције ће бити намењене за:
 - трошкове сертификације производа са ознаком гео-
графског порекла (према приложеном рачуну од 
овлашћене сертификационе организације).

За ове намене предвиђено је 400.000,00 РСД.      

У току 2015. биће расписан јавни позив за нове учес-
нике који желе да се укључе у овај пројекат.

Јавни позив за подношење пријава за учешће у пројекту 
развоја органске и контролисане пољопривредне 
производње и за субвенционисање сертификације произ-
вода са ознаком географског порекла расписаће Градона-
челник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначел-
ник). Право учешћа на конкурсу имају пољопривредни 
произвођачи (физичка лица), организацијe и институцијe 
из области пољопривреде које имају регистровано 
пољопривредно газдинство. Поред наведених лица, за 
субвенционисање сертификације производа са ознаком 
географског порекла имају и регистрована удружења 
пољопривредних произвођача који су овлашћени корис-
ници ознаке географског порекла пољопривредних произ-
вода. Поднете пријаве разматра комисија коју образује и 
именује Градоначелник. Комисију чине председник и два 
члана. Задатак ове комисије јесте да размотри благовре-
мене пријаве и сачини предлог одлуке о одабиру 
пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту 
развоја органске и контролисане производње. Одлуку о 
избору пољопоривредних произвођача, организација, 
институција и удружења из области пољопривреде која ће 

учествовати у овом пројекту, на предлог, комисије доноси 
Градоначелник.

Са изабраним пољопривредним произвођачима, 
организацијама,  институцијама и удружењима закључује 
се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе иза-
браних учесника пројекта и Града. Овај уговор закључује 
Градоначелник или начелник Градске управе за привреду 
по овлашћењу Градоначелника.     

4.4.  Популаризација, промоција и презентација про-
извода на територији Града

Промоција и презентација производа на територији Града 
врши се путем штампаних и визуелних средстава. За 
промовисање и даљу афирмацију органске и контролисане 
производње и пољопривредних производа са географским 
пореклом планира се израда брошура са понудом произ-
вода, пословна галантерија и израда плаката и банера.

 За реализацију ове мере средства су планирана у буџету 
Града за 2015. годину у износу од 743.282,00 РСД.

Носилац ове мере је Градска управа за привреду.
За реализацију Акционог плана је задужена Градска 

управа за привреду.

5.  СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЗА 
 УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ 
 ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Средства за реализацију Акционог плана планирана су 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 68/14) у укупном износу 
од 6.143.282,00 РСД на разделу Градске управе за при-
вреду, у оквиру Буџетског фонда који је отворен у складу 
са чланом 64. став 1. 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., 108/13 и 142/14), а у вези 
са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/06, 65/08 - 
др. закон и 41/09).

Градска управа за привреду, према Решењу 
Градоначелника о отварању Буџетског фонда за унапређење 
пољопривреде, број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године, 
управља Буџетским фондом.

Распоред средстава за реализацију мера за унапређење 
органске и контролисане пољопривредне производње 
Града, за 2015. годину:

Бр. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Средства
у РСД

1. Oдабир произвођача и оцена одабраног земљишта 500.000,00

2. Стручно усвршавање и образовање 1.900.000,00

3. Субвенције изабраним пољопривредним произвођачима, организацијама 
институцијама из области пољопривреде 3.000.000,00 
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а) Субвенције за органску пољопривредну производњу
- сертификација органских 
пољопривредних производа;
- трошкове набавке органског 
семена и набавке органског ђубрива.
У износу од 1.500.000,00

б) Субвенције за контролисану 
пољопривредну производњу: 
- контролу земљишта и плодова и
- трошкове набавке репроматеријала
У износу од .   1.100.000,00

ц) Субвенције за сертификацију производа 
са ознаком географског порекла.
У износу од 

400.000,00

4. Популаризација, промоција и презентација производа на територији Града 743.282,00

         У к у п н о  : 6.143.282,00

Градска управа за привреду подноси Градоначелнику 
извештaj о реализацији Акционог плана до 31. марта 2016. 
године.

6. ОБЈАВЉИВАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

 Овај акциони план објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛИК
Број: 3-11/2015-II     
27. јануар 2015. године        
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 7. став 3. Одлуке о ауто-такси превозу 

путника ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/09, 
15/10, 47/10-испр., 24/11, 32/11 и "Службени гласник Репу-
блике Србије", број 31/13-одлука УС), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА НОВОГ 
САДА И О ПОЗНАВАЊУ ПРОПИСА КОЈИ 

РЕГУЛИШУ ТАКСИ ПРЕВОЗ

1. Овим решењем образује се Комисија за полагање 
испита о познавању Града Новог Сада и о познавању про-
писа који регулишу такси превоз (у даљем тексту: Комисија).

2. Задатак Комисије је да:
 - донесе Правилник о начину полагања испита о 
познавању Града Новог Сада и о познавању прописа 
који регулишу такси превоз, уз сагласност Градона-
челника Града Новог Сада,

 - најмање четири пута годишње (тромесечно), одно-
сно за најмање 10 пријављених кандидата организује 
полагање испита о познавању Града Новог Сада и 
о познавању прописа који регулишу такси превоз,

 - организује и благовремено обавести кандидате о 
роковима за полагање испита о познавању Града 
Новог Сада и о познавању прописа који регулишу 
такси превоз,

 - припреми испитна питања за проверу знања канди-
дата из познавања Града Новог Сада и познавања 
прописа који регулишу такси превоз,

 - кандидату изда уверење о положеном испиту о 
познавању Града Новог Сада и о познавању прописа 
који регулишу такси превоз, и резултате испита 
достави Градској управи за саобраћај и путеве.

3. Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и два заменика члана.

4. Испиту присуствују председник Комисије, заменик 
председника Комисије, чланови Комисије и секретар 
Комисије.

5. Комисија има секретара који обавља стручне и тех-
ничке послове за потребе Комисије.

Секретар Комисије има заменика који га замењује у 
случају његове одсутности или спречености.

Заменик секретара Комисије, поред послова из става 
2. ове тачке, обавља и финансијско-рачуноводствене 
послове за потребе Комисије.

6. Трошкови за полагање испита о познавању Града 
Новог Сада и о познавању прописа који регулишу такси 
превоз, утврђују се у износу од 30% од просечне зараде 
по запосленом у Републици Србији за месец који претходи 
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месецу у коме се испит одржава, а према објављеном пода-
тку републичког органа надлежног за послове статистике.

Трошкове из става 1. ове тачке плаћа кандидат.
7. Председнику Комисије, заменику председника 

Комисије, члановима Комисије и секретару Комисије, за 
стручни рад у Комисији припада накнада у нето износу од 
5% од износа трошкова за полагање испита о познавању 
Града Новог Сада и о познавању прописа који регулишу 
такси превоз, који уплаћује кандидат.

Председнику Комисије, заменику председника Комисије 
и члановима Комисије, за свако питање које је припремљено 
и употребљено први пут припада накнада у нето износу од 
1,5% од износа трошкова за полагање испита о познавању 
Града Новог Сада и о познавању прописа који регулишу 
такси превоз.

Заменику секретара Комисије, за обављање послова 
из тачке 5. став 3. овог решења, припада накнада у нето 
износу од 2% од износа трошкова за полагање испита о 
познавању Града Новог Сада и о познавању прописа који 
регулишу такси превоз, коју уплаћује кандидат.

8. Из средстава остварених уплатом трошкова за 
полагање испита о познавању Града Новог Сада и о 
познавању прописа који регулишу такси превоз, обезбеђују 
се средства за исплату накнаде за стручни рад у Комисији, 
као и за остале трошкове око одржавања испита 
(компјутерска обрада, штампање и умножавање материјала, 
и др.).

9. Образац уверења о положеном испиту о познавању 
Града Новог Сада и о познавању прописа који регулишу 
такси превоз, прописује Градска управа за саобраћај и 
путеве у сарадњи са Комисијом.

Уверење о положеном испиту о познавању Града Новог 
Сада и о познавању прописа који регулишу такси превоз 
потписују председник Комисије и чланови Комисије, и 
оверава се печатом Градске управе за саобраћај и путеве.

10. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању Комисије за полагање испита о познавању 
Града Новог Сада и о познавању прописа који регулишу 
такси превоз ("Службени лист Града Новог Сада", број 
20/06).

11. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛИК
Број: 34-4335/2014-II     
22. децембар 2014. године        
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 7. став 3. Одлуке о ауто-такси превозу 

путника ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/09, 
15/10, 47/10-исправка, 24/11, 32/11 и "Сужбени гласник 
Републике Србије", број 31/13- одлука УС), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, 

ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА, СЕКРЕТАРА И 
ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ 

ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ ТАКСИ ПРЕВОЗ 
И О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА НОВОГ САДА

1. У Комисију за полагање испита о познавању прописа 
који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог 
Сада, именују се:

-за председника:
СЛАВКО ПЈАНО, полицијски наредник I класе за проверу,
- за заменика председника:
МИЛУТИН ЛУКИЋ, инжењер саобраћаја
- за чланове:
МИЛИВОЈ ВУКОВИЋ, пензионер,
ДЕЈАН БЕКИЋ, инжењер саобраћаја,
- за заменике чланова:
СЛАВИША РАДОВАНОВИЋ, Полицијска управа 

  Нови Сад,
СЛАВЕН МАНОВИЋ, инжењер саобраћаја,
- за секретара:
СВЈЕТЛАНА ТРАИЛОВИЋ ВУЈКОВИЋ, Градска управа 

     за саобраћај и путеве
- за заменика секретара:
ДРАГАНА КАБИЋ, Градска управа за саобраћај и путеве

2. Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи 
Решење о именовању председника, чланова, њихових 
заменика, секретара и заменика секретара Комисије за 
полагање испита о познавању Града Новог Сада и о 
познавању прописа који регулишу такси превоз ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 9/09) и Решење о измени 
Решења о именовању председника, чланова, њихових 
заменика, секретара и заменика секретара Комисије за 
полагање испита о познавању Града Новог Сада и о 
познавању прописа који регулишу такси превоз ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 14/11).

3. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛИК
Број: 34-4335/2014-II/а     
22. децембар 2014. године        
НОВИ САД Градоначелник

   Милош Вучевић, 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, 38/11 и 52/13), Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
I. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 

систематизацији послова у "Новосадском позоришту - 
Újvidéki Színház", Нови Сад, који је донео директор "Ново-
садског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад 13. јануара 
2015. године и утврђује:

- да се радна места систематизована у члану 23. тач. 
1. (1 извршилац), 2. (1 извршилац), 3. (1 извршилац), 5. (18 
извршилаца), 7. (1 извршилац), 9. (1 извршилац), 10. (1 
извршилац), 11. (1 извршилац), 12. (1 извршилац), 13. (4 
извршиоца), 15. (2 извршиоца), 18. (1 извршилац), 19. (1 
извршилац), 20. (1 извршилац), 21 (1 извршилац), 22. (1 
извршилац), 23. (1 извршилац), 24. (2 извршиоца), 25 (1 
извршилац), 26. (1 извршилац), 29 (1 извршилац), 30. (1 
извршилац), 31. (4 извршиоца), 32. (1 извршилац), 35. (1 
извршилац) и 36. (1 извршилац), што је укупно 51 радно 
место, уколико су попуњена, финансирају из буџета Града 
Новог Сада.

II. Систематизована, а непопуњена радна места 
предвиђена Правилником о организацији и систематизацији 
послова у "Новосадском позоришту - Újvidéki Színház", Нови 
Сад од 13. јануара 2015. године, могу се попуњавати под 
условима утврђеним законом и прописима Града Новог 
Сада.

III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛИК
Број: 6/2015-37-II     
27. јануар 2015. године        
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 4. 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
I

Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Туристичке организације Града 
Новог Сада, број: 3930-15/12/14, који је донео директор 
Туристичке организације Града Новог Сада 15. децембра 
2014. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛИК
Број: 3-442/2014-II     
27. јануар 2015. године        
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, 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 у Историјском архиву Града Новог 
Сада, Петроварадин – Установи културе од националног 
значаја, који је донео директор Историјског архива Града 
Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од 
националног значаја, 16. септембра 2014. године и утврђује:

- да се радна места систематизована у члану 27. тач. 
1. (1 извршилац), 2. (1 извршилац), 3. (1 извршилац), 4. (2 
извршиоца), 5. (2 извршиоца), 6. (1 извршилац), 7. (3 изврши-
оца), 8. (1 извршилац), 9. (1 извршилац), 12. (2 извршиоца), 
13. (1 извршилац), 14. (1 извршилац), 15. (1 извршилац), 
16. (1 извршилац), 17 (1 извршилац), 18. (1 извршилац), 
20. (1 извршилац), 21. (1 извршилац) и 22. (1 извршилац), 
што је укупно 24 радна места, уколико су попуњена, 
финансирају из буџета Града Новог Сада.

II. Систематизована, а непопуњена радна места 
предвиђена Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Историјском архиву Града Новог Сада, Петро-
варадин – Установи културе од националног значаја, од 
16. септембра 2014. године, могу се попуњавати под усло-
вима утврђеним законом и другим прописима.

III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛИК
Број: II-020-2/2015-11     
27. јануар 2015. године        
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине

32
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, 60/10 и 
69/13), 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 2015. ГОДИНУ



 24. страна – Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 3. фебруар 2015.

I. Даје се сагласност на Програм управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за 2015. годину за спо-
менике природе: "Копривић у центру Новог Сада", "Аме-
рички 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 усвојио Надзорни одбор Јавног кому-
налног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, на 58. 
седници, одржаној 23. децембра 2014. 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 
сагласности на Програм управљања заштићеним стаблима 
на територији Новог Сада за 2015. 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 заштите 
животне средине јединице локалне самоуправе 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, 60/10 и 69/13), 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 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 одређених врста на 
овом подручју, њиховој изузетној старости, изузетним 
дендометријским карактеристикама и изванредном 
хабитусу. Утврђени су режими заштите и прописане мере 
заштите које доприносе очувању и унапређењу заштићених 
стабала, а управљање је поверено Јавном комуналном 
предузећу "Градско зеленило" Нови Сад.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови 
Сад, као Управљач заштићеним стаблима на територији 
Новог Сада, донело је План управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за период од 2012. до 
2021. године, на који је сагласност дала Градска управа за 
заштиту животне средине по прибављеном мишљењу 
Покрајинског завода за заштиту природе.

У циљу остваривања горе наведеног Плана, Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" 
Нови Сад, усвојио је Програм управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за 2015. годину, који 

је Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" доставило 
Градској управи за заштиту животне средине, на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма 
управљања заштићеним стаблима на територији Новог 
Сада за 2015. годину утврђено је да је исти усклађен са 
Законом о заштити природе, Решењима о заштити, Пла-
ном управљања заштићеним стаблима на територији Града 
Новог Сада за период од 2012. до 2021. године, а да су 
планиране активности у 2015. години у функцији очувања, 
унапређења и промовисања заштићених стабала.

Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза 
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 самоу-
праве, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода 
за заштиту природе (број: 03-20/2 од 9. јануара 2015. године) 
као стручне организације, који је дао позитивно мишљење 
на Програм управљања заштићеним стаблима на територији 
Града Новог Сада за 2015. годину.

Потребна средства за реализацију програмских актив-
ности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о 
заштити природе.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2015-8     
23. јануар 2015. године        
НОВИ САД

в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13 
и 28/14) доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 

ЗА БИЦИКЛЕ НА ВИШЕ ЛОКАЛИТЕТА У 
НОВОМ САДУ

I. Одређују се општа паркиралишта  за бицикле на 
следећим локалитетима у Новом Саду:

 - Улица Пастерова - код Детелинарске пијаце,
 - Булевар Јована Дучића - код „Родића“,
 - Булевар ослобођења - код стамбено-пословног 
објекта „Александар“,

 - Улица Ћирила и Методија - Гимназија „Лаза Костић“,
 - Улица Хајдук Вељкова - код објекта Поликлинике,



3. фебруар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 3 – Страна 25.    

 - Булевар краља Петра I - у дворишту Средње 
машинске школе,

 - Булевар краља Петра I – (Дом здравља, к.бр. 9),
 - Улица Руменачка – (Дом здравља, к.бр. 102),

 - Булевар Слободана Јовановића (Дом здравља,             
к.бр. 9),

 - Сентандрејски пут (Дом здравља, к. бр. 106),

 - Булевар Михајла Пупина (Дом здравља, к.бр. 23),

 - Булевар ослобођења (банка „Intesa“, к.бр. 76),

 - Булевар ослобођења (ресторан Паприка, к.бр. 88),

 - Булевар Михајла Пупина (Универзитет Сингидунум, 
к.бр. 4),

 - Трг слободе (Градска кућа, к.бр. 2),

 - Ловћенска улица (Факултет спорта и физичког 
васпитања, к.бр. 16),

 - Булевар ослобођења („UniCredit“ банка, к.бр. 30),

 - Булевар Михајла Пупина к.бр. 23 и

 - Улица Игњата Павласа (Позориште младих, к.бр. 4).

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и 
постави саобраћајну сигнализацију, према саобрћајним 
пројектима: број ПС0167 од 16. фебруара 2011. године – 
изузев паркиралишта на Булевару ослобођења код 
стамбено-пословног објекта "Александар", број ПС0170 од 
28. марта 2011. године, број ПС0255 од 29. јануара 2014. 
године и број ПС0167-01 од 21. јануара 2015. године – за 
локацију Булевар ослобођења код стамбено-пословно 
објекта "Александар", које је израдио Паркинг сервис.

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 Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 5. фебруар 2015. 
године.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању општих паркиралишта за бицикле на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр, 7/14 и 35/14).

VII. 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-34-171/2015
21. јануар 2015. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р. 
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157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 
101/11 и 32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. Одлуке о 
градским управама Града Новог Сада ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 
69/13) доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 
ТРГУ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на Тргу царице 
Милице у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду да постави саобраћајну сигнализацију 
према Саобраћајном пројекту број 8930 од 23. децембра 
2014. 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 31. март 2015. 
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-34-162/2015
21. јануар 2015. године
НОВИ САД 

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

Јавно предузеће "Пословни простор" 
у Новом Саду

35
На основу члана 52. тачка 5. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом 
разматрања Предлога решења о давању сагласности на 
Одлуку о утврђивању вредности бода закупнине за пословни 
простор, на 184. седници од 27. јануара 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА 
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа "Пословни простор" у Новом Саду о утврђивању 
вредности бода за утврђивање висине закупнине за 
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пословни простор за 2015. годину, број: 04-6/15-1, која је 
донета на 50. седници одржаној 12. јануара 2015. године 
у износу од 2,59 динара.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-14/2015-II     
27. јануар 2015. године        
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

36
На основу члана 38. Статута Јавног предузећа "Пословни 

простор" у Новом Саду, члана 41. став 3. Одлуке о давању 
у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће 
"Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 69/14), Надзорни одбор је на 50. седници 
од 12. јануара 2015. године донео

О Д Л У К У

Надзорни одбор Јавног предузећа "Пословни простор" 
у Новом Саду утврђује вредност бода за утврђивање висине 
закупнине за пословни простор којим управља Јавно 
предузеће "Пословни простор" у Новом Саду, у износу од 
2,59 динара.

Овако утврђена вредност бода примењиваће се од 1. 
јануара 2015. године.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
објавиће се након добијања сагласности Градског већа 
Града Новог Сада.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" У НОВОМ САДУ
Број: 04-6/15-1
12. јануар 2015. године
НОВИ САД Председник

Милан Зечевић, с.р.

Служба извршних органа

—
ГРАД НОВИ САД
Служба извршних органа 
Трг слободе бр. 1
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 
Градоначелника у Одељењу 
подршке 1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне 

или економске науке на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, једна година 
радног стажа у струци и положен државни стручни испит.

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

- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан
- 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".

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем 

радном искуству, 
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 

стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 

искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о поло-

женом државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 

књиге рођених,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о 

држављанству РС (не старије од шест месеци),
- Оригинал уверења о здравственом стању (не старије 

од шест месеци)
- Уверење од суда да против лица није покренута истрага 

и да није подигнута оптужница и
- Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано 

за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу.

Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се 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
Служба извршних органа
Број: II-111/2015-2
27. јануар 2015. годинe
НОВИ САД
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Градска управа за опште послове

—
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 на неодређено време лица које 
има статус особе са инвалидитетом, на радно место

1. Извршилац за послове месне 
заједнице у граду 1 извршилац

Услови:
Средња школа друштвеног, природног, економског или 

техничког смера у трајању од четири године, положен 
државни стручни испит, најмање шест месеци 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".

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:

- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству, 

- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема,

-  Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
искуству у струци,

-  Оригинал или оверена фотокопија Уверења о поло-
женом државном стручном испиту,

-  Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 
књиге рођених,

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о 
држављанству РС (не старије од шест месеци),

-  Оригинал уверења о здравственом стању (не старије 
од шест месеци)

-  Уверење од суда да против лица није покренута истрага 
и да није подигнута оптужница,

-  Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано 
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 и

-  Решење о утврђивању категорије инвалидности или 
Решење о процењеној радној способности и могућности 
запослења.

Напомена:

Пријаве са наведеним доказима подносе се 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-111/2015-1
26. јануар 2015. годинe
НОВИ САД

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских про-

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

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД 
ЗА 2015. ГОДИНУ

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за 2015. 
годину ("Службени лист Града Новог Сада", број: 69/14), у 
називу Програма који је саставни део Одлуке: "ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ 
ОДРЖАВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ", речи: "И ТЕКУЋЕГ 
ОДРЖАВАЊА" бришу се.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66/2015-I     
26. јануар 2015. године        
НОВИ САД

Заменик секретара
Златко Буцало, с.р.
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—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских про-

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

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
”ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО” НОВИ САД 

ЗА 2015. ГОДИНУ

У Одлуци о Програму инвестиционих активности и услуга 
из делатности Јавног комуналног предузећа «Градско 
зеленило» Нови Сад за 2015. годину (”Службени лист Града 
Новог Сада”, број: 69/14), у делу Програма који је саставни 
део Одлуке, ”УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ”, осма колона број 
позиције: ”7976” замењује се бројем позиције ”4976”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 65/2015-I     
26. јануар 2015. године        
НОВИ САД

     Заменик секретара
Златко Буцало, 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

Скупштина
24 Одлука о додели Фебруарске награде
 Града Новог Сада за 2014. годину 11

Градско веће
25 Програм одржавања јавног осветљења 
 на територији Града Новог Сада за 
 2015. годину 11

Градоначелник
26 Акциони план развоја органске и контро-
 лисане производње у пољопривреди на
 територији Града Новог Сада за 2015.
 годину  17
27 Решење о образовању Комисије за пола-
 гање испита о познавању Града Новог 
 Сада и о познавању прописа који регулишу 
 такси превоз 21
28 Решење о именовању председника, чланова,   
 њихових заменика, секретара и заменика 
 секретара комисије за полагање испита о   
 познавању прописа који регулишу такси 
 превоз и о познавању Града Новог Сада 22
29 Решење о давању сагласности на Прави-
 лник о организацији и систематизацији
 послова у ”Новосадском позоришту - 
 ”Újvidéki Színház”, Нови Сад 23
30 Решење о давању сагласности на Прави-
 лник о организацији и систематизацији
 послова Туристичке организације Града
 Новог Сада 23
31 Решење о давању сагласности на Прави-
 лник о организацији и систематизацији
 послова у Историјском архиву Града
 Новог Сада, Петроварадин - Установи
 културе од националног значаја 23

Градска управа за заштиту животне средине

32 Решење о давању сагласности на Програм
 управљања заштићеним стаблима на 
 територији Новог Сада за 2015. годину 23

Градска управа за саобраћај и путеве

33 Решење о о одређивању општих паркира-
 лишта за бицикле на више локалитета у 
 Новом Саду 24

34 Решење о измени режима саобраћаја на 
 Тргу царице Милице у Новом Саду 25

Јавно предузеће "Пословни простор" 
у Новом Саду

35 Решење о о давању сагласности на Одлуку 
 о утврђивању вредности бода закупнине за   
 пословни простор 25
36 Одлука Надзорног одбора Јавног преду-
 зећа ”Пословни простор” у Новом Саду
 о утврђивању вредности бода закупнине 
 за пословни простор за 2015. годину 26

Служба извршних органа
—  Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време ради замене
 одсутног запосленог до његовог повратка
 на радно место  - Извршилац за послове
 Градоначелника у Одељењу подршке -
 1 извршилац 26

Градска управа за опште послове
— Оглас за пријем у радни однос на неодре-
 ђено време лица које има статус особе
 са инвалидитетом, на радно место - 
 Извршилац за послове месне заједнице
 у граду - 1 извршилац 27

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"
— Исправка Одлуке о Програму инвести-
 ционих активности Јавног комуналног 
 предузећа "Информатика" Нови Сад за 
 2015. годину 27

— Исправка Одлуке о Програму инвести-
 ционих активности и услуга из делатно-
 сти Јавног комуналног предузећа ”Град-
 ско зеленило” Нови Сад за 2015. годину 28


