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На основу члана 23. став 2. Закона о заштити од буке 
у животној средини („Службени гласник Републике Србије“, 
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 300. седници 
од 13. маја 2016. године, доноси

П Р О Г Р А М 
МЕРЕЊА НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ 

СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 
САДА ЗА 2016, 2017. и 2018. ГОДИНУ

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА

Основни циљ мерења и праћења нивоа буке у животној 
средини је заштита здравља људи и очување и унапређење 
животне средине.

 Процена, праћење и контрола нивоа буке у животној 
средини врши се у складу са Законом о заштити од буке у 
животној средини и Законом о заштити животне средине 
(''Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09, 
36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-одлука УС и 14/16).

Законом о заштити животне средине дефинисано је да 
јединица локалне самоуправе обезбеђује континуалну кон-
тролу и праћење стања животне средине доношењем и 
реализацијом програма мониторинга за своју територију 
који су у складу са националним програмима донетим на 
основу посебних закона, а мониторинг се врши системат-
ским праћењем вредности индикатора, односно праћењем 
негативних утицаја на животну средину, стања животне 
средине, мера и активности које се предузимају у циљу 
смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета 
животне средине.

Законом о заштити од буке у животној средини утврђена 
је обавеза јединице локалне самоуправе, као субјекта 
система заштите животне средине од буке, да на својој 
територији обезбеди и финансира мониторинг буке у 
животној средини.

Мониторинг буке врши се систематским мерењем, 
оцењивањем или прорачуном одређеног индикатора буке 
којим се описује бука у животној средини, а у циљу добијања 
резултата и информација релевантних за буку, као и 
планирања и предузимања мера заштите, превентивног 
деловања и редовног информисања јавности. 

Програмом мерења нивоа буке у животној средини на 
територији Града Новог Сада за 2016, 2017. и 2018. годину 
дефинишу се мерна места, начин и учесталост системат-
ског мерења, као и начин обраде, анализе података и 
извештавања.

II. МЕРНA МЕСТА И ДИНАМИКА МЕРЕЊА

1. Мерна места

Програмом мерења нивоа буке у животној средини на 
територији Града Новог Сада за 2016, 2017. и 2018 годину 
утврђује се осам мерних места која су одабрана као репре-
зенти појединих делова Града различите намене простора 
и на којима ће се приступити континуираном мерењу нивоа 
буке у животној средини. 

Намена простора за мерна места дефинисана је у складу 
са Одлуком о одређивању акустичких зона на територији 
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 54/15 ) којом су одређене акустичке зоне у зависности 
од постојећег стања изграђености, начина коришћења 
земљишта, као и према планираним наменама простора.

Граничне вредности нивоа буке прописане су Уредбом 
о индикаторима буке, граничним вредностима, методама 
за оцењивањe индикатора буке, узнемиравања и штетних  
ефеката  буке  у животној средини  („Службени гласник 
Републике Србије”,  број 75/10) - у даљем тексту: Уредба.
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2. Динамика мерења и мерни интервали

Праћење целодневног (дневног, вечерњег и ноћног) 
нивоа 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, једном у току месеца, 
континуирано 24 часа, према распореду који за сваки месец 
одреди Градска управа за  заштиту животне средине.

Мерни интервали су изабрани тако да се њима обухвати 
цео циклус промена нивоа мерене буке у току дневног, 
вечерњег и ноћног периода, у складу са Уредбом. Период 
од 24 сата дели се на три референтна интервала: 

 дан - од 6 до 18 часова;
 вече - од 18 до 22 часа;
 ноћ - од 22 до 6 часова.

III. ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1. Обезбеђивање квалитета података и методологија 
рада

Систематско мерење нивоа буке у животној средини 
вршиће се према утврђеним стандардима SRPS ISO 1996-1 
i SRPS ISO 1996-2, у складу са Правилником о методама 
мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
("Службени гласник Републике Србије", број 72/10) и 
Уредбом.

Мерење, обрада, анализа података и интерпретација 
резултата биће поверена овлашћеној стручној организацији 
која поседује решење министарства надлежног за послове 
заштите животне средине о испуњености услова за мерење 
нивоа буке у животној средини, у складу са Законoм о 
заштити од буке у животној средини и Правилником о 
условима које мора да испуњава стручна организација за 
мерење буке, као и о документацији која се подноси уз 
захтев за добијање овлашћења за мерење буке ("Службени 
гласник Републике Србије", број 72/10), а по спроведеном 
поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набав-
кама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15).

2. Редовно извештавање

Овлашћена стручна организација биће у обавези да 
израђује месечне извештаје, извештаје о резултатима 
мерења за сваку календарску годину у којој су вршена 
мерења и извештај о измереном нивоу буке у животној 
средини у току уговорног периода. 

Месечне извештаје овлашћена стручна организација ће 
достављати до 12. у месецу за претходни месец, а извештај 
о измереном нивоу буке у животној средини у току уговорног 
периода најкасније 30 дана од дана истека уговора. 

Извештаје о резултатима мерења за сваку календарску 
годину у којој су вршена мерења организација ће достављати 
у року од 15 дана од последњег дана у месецу у ком је 
извршено мерење у једној календарској години.

У достављеним извештајима биће описана методологија 
рада праћења нивоа буке, а резултати приказани у складу 
са важећим подзаконским актима.

Градска управа за заштиту животне средине је дужна 
да извештаје доставља Агенцији за заштиту животне 
средине, у складу са законом.

Податке о мерењу нивоа буке у животној средини у Граду 
Новом Саду Градска управа за заштиту животне средине 
објављиваће на интернет презентацији Градске управе за 
заштиту животне средине - www.environovisad.org.rs . 

IV. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Средства за спровођење Програма мерења нивоа буке 
у животној средини на територији Града Новог Сада за 
2016, 2017. и 2018. годину обезбеђују се у буџету Града 
Новог Сада - Буџетском фонду за заштиту животне сре-
дине Града Новог Сада. Програмом коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине 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.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај програм се примењује од 21. јуна 2016. године. 
Даном примене овог програма престаје да важи Програм 
мерења нивоа буке у животној средини на територији Града 
Новог Сада за 2015. и 2016. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 19/15).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА   
Број: 501-2/2016-21-II
13. мај 2016. године
НОВИ САД  Градоначелник

  Милош Вучевић, с.р.
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На основу члaна 23. Одлуке о социјалној заштити Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11 
и 10/12), Градско веће Града Новог Сада, на 300. седници 
од 13. маја 2016. године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О МЕТОДОЛОГИЈИ ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ 

УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА 
ЖЕНЕ И ДЕЦУ УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЧНИМ 

НАСИЉЕМ

Члан 1.

Овим правилником уређује се методологија формирања 
цене услуге привременог смештаја у прихватилиште за 
жене и децу угрожене породичним насиљем (у даљем тек-
сту: корисници) .
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Члан 2.

Цена услуга привременог смештаја у прихватилиште (у 
даљем тексту: цена услуге), за кориснике којима се смештај 
у прихватилиште обезбеђује у установи са којом Град Нови 
Сад има закључен уговор о обављању послова привреме-
ног смештаја у прихватилиште, утврђује се у месечном 
износу просечно по кориснику.

 Цена услуге одређује се у складу са стандардима 
за пружање услуга социјалне заштите утврђеним Правил-
ником о ближим условима и стандардима за пружање услуга 
социјалне заштите („Службени гласник РС“, број 42/13).

Члан 3.

Цену услуге, у укупном месечном износу, за капацитет 
до 20 корисника, за рад у сменама, чине:

- зараде запослених, и то, једног руководиоца 
прихватилишта, једног психолога, једног педагога, 
једног социјалног радника, једног економисте са 
стеченим високим образовањем из научне области 
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, са половином пуног радног времена, једног 
обрачунског радника, са половином пуног радног 
времена, једног возача, једног радника обезбеђења 
и једне домаћице;

- социјални доприноси на терет послодавца, накнаде 
трошкова превоза на посао и са посла, и остала 
давања запосленима у складу са прописима којима 
се уређују примања запослених у области социјалне 
заштите;

- материјални трошкови за утрошену електричну 
енергију, грејање, воду, одвођење отпадних вода, 
радио и телевизијску претплату;

- средства за текуће поправке, одржавање и опремање;
- трошкови регистрације, трошкови горива и одржавања 

возила;
- трошкови исхране корисника;
- остали материјални и нематеријални трошкови 

(канцеларијски материјал, санитарни преглед 
радника, средства за одржавање хигијене, средства 
за заштитну одећу и обућу и др.);

- услуге комуникација, трошкови платног промета и 
банкарских услуга, као и друге услуге.

Члан 4.

Цена услуге у месечном износу просечно по кориснику, 
утврђује се дељењем цене из члана 3. овог правилника са 
бројем корисника, за пун капацитет прихватилишта.

Цена услуге за један дан утврђује се дељењем месечне 
цене просечно по кориснику са бројем радних дана у месецу.

Цена трошкова непопуњеног капацитета прихватилишта 
износи 60% дневне цене смештаја.

Цену услуге из става 1. овог члана утврђује Градско 
веће Града Новог Сада.

Цена услуге из става 1. овог члана мењаће се уколико 
се промене елементи цене из члана 3. овог правилник а.

 

Члан 5.

Корисници који имају пребивалиште на територији Града 
Новог Сада не учествују у трошковима привременог 
смештаја у прихватилиште.

Корисници са територије друге општине могу да се 
смештају у прихватилиште на територији Града Новог Сада, 
у складу са уговором између надлежних центара за 
социјални рад.

Члан 6. 

Средства за обављање послова у установама из члана 
2. овог правилника које обављају послове прихватилишта, 
обезбеђиваће се из буџета Града Новог Сада.

Обезбеђење средстава за пружање услуга смештаја у 
прихватилиште уредиће се уговором који са установом 
закључи Градоначелник Града Новог Сада, или лице које 
он овласти, у складу са могућностима буџета Града Новог 
Сада.

Уговором из става 2. овог члана нарочито ће се уре-
дити: капацитет за смештај корисника, број запослених 
према утврђеним стандардима, послови за чије обављање 
се могу ангажовати волонтери, у складу са Законом о 
волонтирању („Службени гласник Републике Србије“, број 
36/10), простор за обављање делатности, набавка опреме, 
заштитна одећа и обућа и др, а у складу са могућностима 
буџета Града Новог Сада.

Члан 7.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о нормативима и стандардима за обављање 
делатности привременог смештаја у прихватилиште и при-
хватну станицу жена и деце угрожених породичним 
насиљем, критеријумима и мерилима за утврђивање цене 
услуга смештаја, учешћу корисника у трошковима смештаја, 
као и условима и начину боравка у прихватилишту и 
прихватној станици („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 18/10). 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД           
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-93/2016-II
13. мај 2016. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 14. Одлуке о радном времену објеката 

у којима се обавља угоститељска делатност на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 63/15) и члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада 
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 300. седници 
од 13. маја 2016. године доноси
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Р Е Ш Е Њ Е 
I. Одобрава се другачији завршетак радног времена 

угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића 
за време одржавања Међународног пољопривредног сајма 
у Новом Саду, од радног времена утврђеног Одлуком о 
радном времену објеката у којима се обавља угоститељска 
делатност на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 63/15), тако да у периоду од 
14. до 20. маја 2016. године, могу да раде радним данима 
и недељом до 24,00 сата, а петком и суботом до 01,00 сат 
наредног дана.

II. Ово решење се не односи на угоститељске објекте 
који су добили решење о продужењу радног времена у 
складу са тачком 8. Одлуке о радном времену објеката у 
којима се обавља угоститељска делатност на територији 
Града Новог Сада.

III. Ово решење доставити:
- Градској управи за инспекцијске послове
- Област  комуналне инспекције и
- Сектор комуналне полиције
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД           
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-257/2016-II
13. мај 2016. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Градско 
веће Града Новог Сада на 300. седници одржаној 13. маја 
2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма 
рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2016. 
годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада, 
Нови Сад, донео на XII седници одржаној 11. маја 2016. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД           
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-501/1-II
13. мај 2016. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама кул-

туре чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), 
Градско веће Града Новог Сада на 300. седници одржаној 
13. маја 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског 
плана Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2016. 
годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада 
донео на XII седници одржаној 11. маја 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД           
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-3/2016-10/1-II
13. мај 2016. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу поглавља 11. тачка 2. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/16, 6/16 и 22/16), а пово-
дом Јавног позива за реализацију програма стручне праксе 
на територији Града Новог Сада у 2016. години, на пред-
лог Комисије за реализацију мера запошљавања, Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ 
ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ

1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на 
територији Града Новог Сада у 2016. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 22/16, 26/16 и 29/16) у тачки 
1. у табели „Табела са послодавцима за учешће у програму 
стручне праксе и број и занимање лица са високом струч-
ном спремом (најмање четири године факултета или 
мастер)“ редни број 5. брише се.

Досадашњи редни број 6. постаје редни број 5.
Досадашњи редни број 7. брише се.
Досадашњи редни бројеви од 8. до 51. постају редни 

бројеви од 6. до 49.
У досадашњем редном броју 9. који постаје редни број 

7. послодавац „Градска библиотека у Новом Саду“, колона 
„Број одобрених лица“ мења се и гласи: „2 ВСС“, а колона 
„Назив занимања“ мења се и гласи: „Дипломирани фило-
лог; Дипломирани менаџер“.
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У досадашњем редном броју 19. који је постао редни 
број 17. послодавац „Институт за ратарство и повртарство“, 
колона „Број одобрених лица“ мења се и гласи: „6. ВСС“ и 
колона „Назив занимања“ мења се и гласи: „Дипломирани 
инжењер пољопривреде (2), Дипломирани инжењер 
пољопривредне технике (1), Дипломирани биолог – моле-
куларни биолог (1), Мастер инжењер заштите животне сре-
дине (1), Дипломирани хемичар (1)“.

Досадашњи редни број 52. брише се.
Досадашњи редни бројеви од 53. до 59. постају редни 

бројеви од 50. до 56.
У досадашњем редном броју 59. који је постао редни 

број 56. послодавац „Историјски архив Града Новог Сада“ 
колона „Број одобрених лица“ мења се и гласи: „2 ВСС“ и 
колона „Назив занимања“ мења се и гласи: „Дипломирани 
економиста, Дипломирани менаџер“.

Досадашњи редни број 60. брише се.
Досадашњи редни бројеви од 61. до 79. постају редни 

бројеви од 57. до 75.
У досадашњем редном броју 71. који је постао редни 

број 67. послодавац „Музеј Војводине Нови Сад“ колона 
„Број одобрених лица“ мења се и гласи: „3 ВСС“, и колона 
„Назив занимања“ мења се и гласи: „Дипломирани истори-
чар, Мастер историчар, Дипломирани етнолог“.

2. У тачки 4. став 2. после речи „01. априла 2016. године,“ 
додаје се део текста који гласи: „односно 20. маја 2016. 
године код послодавца под садашњим редним бројем 7. 
(за дипломираног менаџера), 17. (за дипломираног 
инжењера пољопривреде, дипломираног инжењера 
пољопривредне технике, мастер инжењера заштите 
животне средине и дипломираног хемичара), и 67. (за 
мастер историчара и дипломираног етнолога)“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД           
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-114/2016-3-II
13. мај 2016. године
НОВИ САД                             Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.
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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 гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 
38/15), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2016. ГОДИНУ

I

У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за 
2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/16, 
6/16 и 22/16) у поглављу „11. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПОЛИ-
ТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА У 2016. 

ГОДИНИ“, у тачки „2. Програм стручне праксе“ став 2. мења 
се и гласи: „Програм стручне праксе финансира се од 6 до 
12 месеци за укупно 120 незапослених лица и то за 100 
лица са завршеним високим образовањем (најмање четири 
године факултета или мастер) и 20 лица са завршеним 
вишим или трогодишњим високим образовањем. Град 
финансира новчану помоћ незапосленим лицима на стручној 
пракси у месечном износу од 18.000,00 динара (у износ 
новчане помоћи укључени су и трошкови превоза) за лица 
са вишим односно високим трогодишњим образовањем и 
новчану помоћ у месечном износу од 20.000,00 динара (у 
износ новчане помоћи укључени су и трошкови превоза) 
за лица са завршеном високом стручном спремом, трош-
кове доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 
случај инвалидности и телесног оштећења по основу 
повреде на раду и професионалне болести и доприноса 
за здравствено осигурање за случај повреде на раду и про-
фесионалне болести, у складу са законом, као и трошкове 
полагања стручног испита након завршетка стручног 
оспособљавања у износу од 10.000,00 динара по незапо-
сленом лицу“.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД           
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-33/2016-3-II
18. април 2016. године
НОВИ САД   Градоначелник

 Милош Вучевић, с.р.
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На основу тачке 2.5. подтачка 2.5.12. Програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике рурал-
ног развоја на територији Града Новог Сада за 2016. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“ бр 8/16), Градоначел-
ник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ИЗБОР ОВЛАШЋЕНИХ КОРИСНИКА ОЗНАКЕ 

ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА-КОРИСНИКА 
СУБВЕНЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
I

Образује се Комисија за избор овлашћених корисника 
ознаке географског порекла-корисника субвенције на 
територији Града Новог Сада за 2016. годину, (у даљем 
тексту: Комисија).

II
Задатак Комисије је да прикупи и размотри благовре-

мено приспеле пријаве, сачини предлог одлуке о избору 
овлашћених корисника ознаке географског порекла - корис-
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ника субвенције на територији Града Новог Сада за 2016. 
годину и достави 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. Славка Дукић, в.д. заменика начелника Градске 
управе за привреду

За чланове Комисије :
1. Иванка Чубрило, помоћник начелника за 

пољопривреду и рурални развој Градске управе за 
привреду и

2. Ранка Ножинић, извршилац за послове водопривреде 
Градске управе за привреду.

V
Стручне и административно-техничке послове за потребе 

Комисије обављаће Градска управа за привреду.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД          
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА     
Број: 3-323/2016-II
12. мај 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАНИЈЕЛА КОСТИЋ, дипломирани економиста, раз-
решава се дужности помоћника начелника за финансијске 
послове у Градској управи за образовање од 16. маја 2016. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД           
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2016-516-II
13. мај 2016. године
НОВИ САД   Градоначелник

  Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, 
на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13, 28/14 
и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
O ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДНОГ ПАРКИНГ-МЕСТА 
ЗA ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У 
ВОЈВОЂАНСКОЈ УЛИЦИ КОД К.БР. 28 

У НОВОМ САДУ

I. Одређује се једно паркинг-место за возила особа са 
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Војвођанској 
улици код к.бр. 28 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 9916 од 26.04.2016. 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 II. овог 
решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" 
у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 27. маj 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ   
Број: IV-34-1541/2016
12. мај 2016. године
НОВИ САД 
  в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, 
на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13, 28/14 
и 11/15), доноси
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РЕШЕЊЕ
O ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДНОГ ПАРКИНГ-МЕСТА 
ЗA ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

БРАЋЕ РИБНИКАР КОД К.БР. 16 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се једно паркинг-место за возила особа са 
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици браће 
Рибникар код к.бр. 16 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 9914 од 26.04.2016. 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 II. овог 
решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" 
у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 27. маj 2016. године.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 

Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ   
Број: IV-34-1540/2016
12.05.2016. године
НОВИ САД

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

289

Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, 
на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13, 28/14 
и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ БРАНКА БАЈИЋА 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се повремено паркиралиште за путничке 
аутомобиле у Улици Бранка Бајића, наспрам кбр. 40-68 у 
Новом Саду, на парцели број 7541 КО Нови Сад I, као 
посебно паркиралиште капацитета 164 паркинг-места. 

II. Наплата накнаде за коришћење повремених парки-
ралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу са 
важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила, у периоду од 14. маја 2016. до 20. маја 
2016. године, свакодневно од 8 до 20 часова.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке обавља ЈКП "Пар-
кинг сервис" Нови Сад путем овлашћеног лица.

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад, да: 

• паркиралиште из тачке I. уреди, опреми и обележи 
у складу са Пројектом техничог регулисања 
саобраћаја, број ПС0309 од 14. марта 2016. године, 
израђеном од стране Јавног комуналног предузећа 
"Паркинг сервис" Нови Сад, 

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

• да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о начину коришћења парки-
ралишта.

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

V. Ово решење важи од 14. маја 2016. године до 20. 
маја 2016. 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-34-1542/2016                                                             
10.05.2016. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету тех-
ничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – 
одлука УС и 55/14) доноси

Р Е Ш Е Њ  Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНИХ 

ЗНАКОВА III-23 И III-23.1 НА ЈЕЗИЦИМА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

1. Одређује се постављање саобраћајних знакова III-23 
(„назив насељеног места“) и III-23.1 („завршетак насељеног 
места“) на српском језику и језицима националних мањина 
(мађарском, русинском и словачком) на територији Општине 
Нови Сад у насељеним местима: Руменка, Будисава и 
Кисач.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да постави саобраћајну сигнализацију 
према саобраћајном пројекту број ВС-831 од децембра 
2010. године који је израдио д.о.о. „ГМП Грамонт-НС“ из 
Новог Сада, Тихомира Остојића 2.
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3. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2016. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД           
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1609/16
13. мај 2016. године
НОВИ САД  

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

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

1
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада – 

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

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ „ПОДБАРА“

1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног 
одбора Месне заједнице „Подбара“ за 5. јун 2016. године, 
од 7 до 20 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са 
Одлуком о месним заједницама и Статутом месне заједнице 
„Подбара“, а изборне радње почињу да теку од 6. маја 2016. 
године.

3. Рок за подношење предлога за кандидате за чланове 
Савета и Надзорног одбора Месне заједнице „Подбара“ 
истиче 30. маја 2016. године, у 15:30 часова.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на огласној табли Месне заједнице „Подбара“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2016-465-I
5. мај 2016. године
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.

Служба Скупштине Града 
–

ГРАД  НОВИ  САД
Служба Скупштине Града
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, од три месеца, због повећаног 
обима посла,  на радно место

         
Извршилац -  стручни сарадник за 

 скупштинске послове           1 извршилац

Услови:

Стечено високо образовање из научне области  правне  
науке на студијама другог степена (академске-мастер 
студије, академске-специјалистичке студије, струковне-
специјалистичке студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, најмање једна година 
радног искуства 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 o  

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 (не старије 
од шест месеци) 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 неподобним за обављање послова у државном 
органу (не старије од шест месеци). 

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  сло-
боде,  бр. 1 - Писарница. 
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Неблаговремене  и  непотпуне   пријаве  неће се раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Служба Скупштине Града
Број: I-111/ 2016 - 31
16. мај  2016.  године
НОВИ САД

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

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

писа и других аката („Службени лист Град Новог Сада“, 
број 5/93), врши се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ПОЖАРА СТРНИХ УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2016. 
ГОДИНИ

I. У Решењу о именовању председника, заменика пред-
седника и чланова Градског штаба за заштиту од пожара 
стрних усева и жетве у 2016. години („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 26/16) у тачки I. под редним бројем 8. 
реч: „Бранка“ замењује се са речју: „Бранко“ и под редним 
бројем 9. реч: „Јерасимовић“ замењује се речју: 
„Јеросимовић“.

II. У преосталом делу Решење остаје непромењено.
III. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД           
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-137/2016-II
17. мај 2016. године
НОВИ САД  

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.



19. мај 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 31 – Страна 1325.    



1326. страна – Број 31 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 19. мај 2016.

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

278 Програм мерења нивоа буке у животној 
 средини на територији Града Новог Сада 
 за 2016, 2017. и 2018. годину 1313

279 Правилник о методологији формирања 
 цене услуге смештаја у прихватилиште 
 за жене и децу угрожене породичним 
 насиљем 1317

280 Решење о одобравању другачијег завр-
 шетка радног времена угоститељских
 објеката за пружање услуга исхране и
 пића за време одржавања Међунаро-
 дног пољопривредног сајма у Новом Саду  1318

281 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о изменама Програма рада Културног 
 центра Новог Сада, Нови Сад за
 2016. годину  1319

282 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана  Културног
 центра Новог Сада, Нови Сад за 2016.
 годину 1319

Градоначелник

283 Одлука о изменама и допуни Одлуке о
 спровођењу Програма стручне праксе на
 територији Града Новог Сада у 2016. 
 години 1319

284 Решење о измени Акционог плана запо-
 шљавања Града Новог Сада за 2016. 
 годину 1320

285 Решење о образовању и именовању пре-
 дседника и чланова Комисије за избор
 овлашћених корисника ознаке географ-
 ског порекла-корисника субвенције на 
 територији Града Новог Сада за 2016. 
 годину 1320

286 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за финансијске послове
 у Градској управи за образовање
 (Данијела Костић) 1321

Градска управа за саобраћај и путеве
287 Решење o одређивању једног паркинг-
 места зa возила особа са инвалидитетом 
 на јавном паркиралишту у Војвођанској 
 улици код к.бр. 28 у Новом Саду 1321

288 Решење o одређивању једног паркинг-
 места зa возила особа са инвалидитетом 
 на јавном паркиралишту у улици Браће 
 Рибникар код к.бр. 16 у Новом Саду 1321

289 Решење о одређивању повременог пар-
 киралишта у улици Бранка Бајића у 
 Новом Саду 1322

290 Решење о постављању саобраћајних 
 знакова III-23 и III-23.1 на језицима нацио-
 налних мањина на територији Града 
 Новог Сада 1322

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД
1 Одлука о расписивању избора за чланове 
 Савета и Надзорног одбора Месне заједнице 
 „Подбара“ 1323

Служба Скупштине Града 
– Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време, од три месеца,
 због повећаног обима посла, на радно
 место Извршилац - стручни сарадник
 за скупштинске послове - 1 извршилац 1323

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

– Исправка Решења о именовању пред-
 седника, заменика председника и чланова 
 Градског штаба за заштиту од пожара 
 стрних усева и жетве у 2016. години 1324


