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На основу члана 13а став 1. тачка 5. Одлуке о орга-

низовању Комуналне радне организације „Градско зе-
ленило“ у Новом Саду, као Јавног комуналног преду-
зећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
29/05-пречишен текст, 53/08 и 44/11), Градско веће Гра-
да Новог Сада на 188. седници од 29. фебруара 2012. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
ИЗДАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И 

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ 
„ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ ЗА ЛЕТЊУ-
КУПАЛИШНУ СЕЗОНУ ЗА 2012. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на План издавања пословних 
објеката и пословних простора на купалишту „Штранд“ 
у Новом Саду за летњу-купалишну сезону за 2012. го-
дину, који је донео Управни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 108. седни-
ци од 26. јануара 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-223/2012-II
29. фебруар 2012. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

86
На основу члана 52. тачка 5. Статута Града Новог 

Сада – печишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада пово-
дом разматрања Предлога решења о давању саглас-
ности на Одлуку о утврђивању вредности бода закупни-
не за пословни простор, на 188. седници од 29. 
фебруара 2012. 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 Управног одбора Јав-
ног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду број 
06-672/11-1 о утврђивању вредности бода за утврђи-
вање висине закупнине за пословни простор, донету на 
104. седници од 31. јануара 2012. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог Сада“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-42/2012-II
29. фебруар 2012. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за за-

штиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 27/05, 51/08 и 4/10), а у вези са чланом 100. став 3. и 
5. Закона о заштити животне средине („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. за-
кон, 72/09-др. закон и 43/11-одлука УС), Градоначелник 
Града Новог Сада, по прибављеној сагласности Минис-
тарства животне средине, рударства и просторног пла-
нирања број: 401-00-181/2012-01 од 9. фебруара 2012. 
године, доноси

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2012. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђује се намена и начин ко-
ришћења средстава Буџетског фонда за заштиту жи-
вотне средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину.

2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укуп-
ном износу од 243.100.000 динара, оствариће се од нак-
наде за заштиту и унапређење животне средине која се 
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унап-
ређење животне средине на триторији Града Новог Са-
да и дела средстава по основу накнаде за загађивање 
животне средине која се наплаћују по Закону о заштити 
животне средине, и то од:

-  накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине  210.000.000,00 динара

 и
- дела накнаде за загађивање 

животне средине  33.100.000,00 динара.

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће 
се наменски за финансирање обавеза локалне самоупра-
ве утврђених законима из области заштите животне сре-
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дине; подстицајних, превентивних и санационих програ-
ма и пројеката; програма и пројеката праћења стања 
животне средине (мониторинг); програма заштите и раз-
воја заштићених природних добара; научноистраживач-
ких програма и пројеката; едукације и јачања свести о 
потреби заштите животне средине; информисања и 
објављивање података о стању животне средине; трош-
кова реализације програма, као и других активности од 
значаја за заштиту животне средине у Граду, и то:

I.  Подстицајне, превентивне и санационе 
програме и пројекте  149.500.000,00 динара

Планира се реализација пројеката и програма који 
се односе на:

- очување и унапређење зеленила у функцији за-
штите животне средине на територији Града Но-
вог Сада,

- израду катастра зеленила на територији Града 
Новог Сада,

- обезбеђивање услова за израду локалног акцио-
ног плана заштите од буке у животној средини,

- мере заштите животне средине у ванредним 
околностима загађивања животне средине, у 
складу са законом,

- друге потстицајне, превентивне и санационе про-
граме и пројекте за чијом се реализацијом укаже 
потреба.

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу 
са решењима и обавезама проистеклим из закона, и у 
сарадњи са другим субјектима система заштите живот-
не средине.

У реализацији подстицајних, превентивних и санаци-
оних програма и пројеката приоритет ће имати пројекти 
очувања и унапређења зеленила који у значајном мери 
доприносе унапређењу животне средине, а за чијом ре-
ализацијом се утврди потреба на нивоу Града Новог 
Сада.

II.  Програме и пројекте праћења стања животне 
средине (мониторинг) на територији Града 
Новог Сада 25.000.000,00 динара

Планира се реализација законом утврђених обавеза 
Града у области мониторинга, као и других програма и 
пројеката праћења стања животне средине:

- праћење квалитета ваздуха,
- праћење и прогноза аерополена,
- праћење нивоа буке у животној средини,
- праћење квалитета воде јавних купалишта,
- праћење квалитета површинских вода,
- праћење квалитета подземних вода,
- праћење ултраљубичастог (UV) зрачења,
- праћење електромагнетског зрачења,
- праћење квалитета земљишта,
- мерења у ванредним околностима загађивања 

животне средине.
За реализацију наведених програма и пројеката за-

кључиће се уговори са овлашћеним стручним и науч-
ним организацијама и установама, а у складу са пропи-
сима.

III. Програме заштите и развоја заштићених 
природних добара на територији Града 
Новог Сада 10.000.000,00 динара

Актима Скупштине Града Новог Сада стављена су 
под заштиту Парк природе „Бегечка јама“ и споменици 
природе: „Каменички парк“, „Футошки парк“, „Копривић  
у  центру Новог Сада“, „Јаворолисни платан у Новом 
Саду“, „Амерички платан на Сајлову“, „Дуд на Ченејском 
салашу“, „Платан у дворишту школе „Милош Црњански“ 
у Новом Саду и „Амерички платан у Футогу“.

У 2011. години ће се разматрати планови управљања 
заштићеним подручјем и финансирати или суфинанси-
рати реализација приоритетних програмских активнос-
ти, а на основу конкретних пројеката понуђених од 
стране управљача заштићеног подручја.

IV. Научноистраживачке програме 
и пројекте 20.000.000,00 динара

На основу Јавног конкурса објављеног у средствима 
јавног информисања у складу са Правилником о суфи-
нансирању научно-истраживачких програма и пројеката 
и активности на јачању свести о потреби заштите жи-
вотне средине („Службени лист Града Новог Сада“, број 
6/06), средствима у укупном износу од 10.000.000,00 ди-
нара, суфинансираће се научноистраживачки пројекти 
из области животне средине, за којима постоји потреба 
и интерес да се реализују на територији Града Новог 
Сада, а који дају применљиве научне резултате у 
краћем временском периоду, уз конкретн решења која 
доприносе заштити и унапређењу животне средине на 
територији Града Новог Сада.

На основу посебног акта Градоначелника Града Но-
вог Сада, а зависно од потреба Града финансираће се 
или суфинансирати научноистраживачки пројекти из 
области животне средине чији резултати и решења 
омогућавају решавање приоритетних проблема и до-
приносе заштити и унапређењу животне средине на те-
риторији Града Новог Сада. За реализацију ових науч-
ноистраживачких пројеката планирана су средства у 
укупном износу од 10.000.000,00 динара.

V.  Образовне активности и јачање 
свести о потреби заштите животне 
средине 20.000.000,00 динара

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести 
и популаризације заштите животне средине, Градска 
управа за заштиту животне средине (у даљем тексту: 
Управа) ће, средствима у укупном износу од 10.000.000,00 
динара, самостално или у сарадњи са другим субјекти-
ма реализовати пројекте, организовати или учествова-
ти у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, 
манифестацијама, акцијама из области заштите и унап-
ређења животне средине и обележавању значајних да-
тума и догађаја, као што су:

- сајмови заштите животне средине,
- Сат за планету,
- Дан планете Земље,
- Светски дан заштите животне средине,
- Дан Дунава,
- Новосадско пролеће,
- Новосадска јесен,
- Фестивал меда,
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- Стабло генерације,
- Дани без аутомобила,
- Јелка са бусеном,
- ЕКОпрофит Нови Сад,
- други значајни датуми, догађаји, манифестације, 

акције и пројекти.

Образовне и друге активности које доприносе јачању 
свести о потреби заштите животне средине суфинанси-
раће се и средствима у укупном износу од 10.000.000,00 
динара а на основу јавног конкурса објављеног у средс-
твима јавног информисања у складу са Правилником о 
суфинансирању научно-истраживачких програма и про-
јеката и активности на јачању свести о потреби заштите 
животне средине.

VI. Информисање и објављивање 
 података о стању и квалитету 
 животне средине 7.000.000,00 динара

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објек-
тивног обавештавања јавности о стању животне среди-
не; јавности рада Управе и јачања свести о значају за-
штите животне средине, наставиће се континуирано 
иновирање и реконструкција Интернет презентације Уп-
раве и израда публикација са пратећим трошковима, 
као што су каталогизација у публикацији (CIP), Међуна-
родни стандардни број публикације (ISBN) и слично, као 
и израда другог едукативног материјала. Истовремено 
ће се радити на обавештавању јавности о стању живот-
не средине путем средстава јавног информисања.

VII.  Трошкове реализације 
   Програма 11.600.000,00 динара

Средства намењена за трошкове реализације Про-
грама користиће се за обезбеђивање услова за реали-
зацију програмских активности, као што су:

- закуп простора и опреме,
- плаћање трошкова платног промета и банкарских 

услуга (девизна плаћања),
- објављивање огласа за јавне набавке, објављи-

вање Јавног конкурса за доделу средстава за су-
финансирање научноистраживачких програма и 
пројеката и активности на јачању свести о потре-
би заштите животне средине на територији Града 
Новог Сада у средствима јавног информисања и 
слично,

- исплата накнаде Јавном комуналном предузећу 
„Информатика“ за обављање послова обједиње-
не наплате накнаде за заштиту и унапређење жи-
вотне средине на територији Града Новог Сада и

- други трошкови реализације програма.

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току 
буџетске године не остварују у планираном износу рас-
ходи ће се остваривати по приоритетима које утврди 
Градоначелник Града Новог Сада и то: обавезе утврђе-
не законом и раније преузете уговорне обавезе.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се 
увећају за износ преосталог нераспоређеног вишка 
прихода из ранијих година који се утврди по доношењу 
Завршног рачуна Буџета Града Новог Сада за 2010. го-
дину и за износ донација и прихода из других извора, 
која ће се користити у складу са овим програмом.

6. Управа прати и надзире наменско коришћење 
средстава Фонда и извршавање уговорних права и оба-
веза корисника средстава.

1)непосредним увидом овлашћеног лица Управе и/
или

2) на основу обавештења и документације до-
стављењне од стране корисника средстава.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2012-2-II
27. фебруар 2012. године 
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

    Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фон-

да за унапређење вокалне уметности младих „Мела-
није Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у 
Новом Саду („Службени лист Општине Нови Сад, број 
11/78 и „Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за 
унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бу-
гариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом 
Саду за 2012. годину, који је донео Управни одбор Фон-
да за унапређење вокалне уметности младих „Мела-
није Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у 
Новом Саду на II седници одржаној 19. јануара 2012. го-
дине.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-31/2012-II
24. фебруар 2012. године 
НОВИ САД

П.о. члан Градског већа
 Живко Макарић, с.р.
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 II. Уколико се приходи и примања буџета Града не 
остварују у планираном износу, дотације за реализацију 
програма редовних активности и програма посебних ак-
тивности из тачке I. овог програма могу се утврдити и у 
мањем износу од планираног.

III. Дотације за  реализацију програма редовних ак-
тивности и програма посебних активности из тачке I. 
овог програма, преносиће се спортским и другим орга-
низацијама на основу уговора  закљученог са  Градском 
управом за спорт и омладину (у даљем тексту: Градска 
управа), сразмерно оствареним приходима и примањи-
ма буџета Града.

IV. Спортска, односно друга организација из тачке I. 
овог програма, дужна је да у року од 30 дана од дана 
реализације програма редовних односно посебних ак-
тивности, Градској управи достави извештај о реализа-
цији програма редовних односно посебних активности, 
фотокопије комплетне документације о утрошеним 
средствима оверене печатом спортске односно друге 
организације, као и извод из банке о стању и промена-
ма средстава на свом рачуну.

V. Градска управа је обавезна да прати реализацију 
програма редовних и посебних активности из тачке I. 
овог програма и извршавање уговорених обавеза. 

VI. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-62/2012-II 
26. март 2012. године 
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада”

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

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

И С П Р А В К А 
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

I. У Програму коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине за 2012. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 6/12) у тачки 3. 
подтачка III. Програме заштите и развоја заштићених 
природних добара на територији Града Новог Сада у 
ставу 2. речи „2011. години“ замењују се речима „2012. 
години“.

У тачки 5. речи „2010. годину“ замењују се речима 
„2011. годину“.

II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-1/2012-369 
29. март 2012. године 
НОВИ САД 
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
РАДА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА 

ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, У 2012. ГОДИНИ

I. У Решењеу о утврђивању износа средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и 
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада – Град-
ске организације, у 2012. години („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 5/12 и 33/12), у тачки I. подтачка 1. износ: 
„60.851.885.89,00 динара“ замењује се износом: 
„64.612.885,89 динара“.

У подтачки 2. износ: „54.491.885,89 динара“ замењује 
се износом: „58.252.885,89 динара“.

У алинеји један, износ: „20.000.000,00 динара“ 
замењује се износом: „22.600.000,00 динара“.

У алинеји два, износ: „14.998.000,00 динара“ замењује 
се износом: „16.159.000,00 динара“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 5-25-2/2012-II

4. децембар 2012. године

НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.

1102

На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за зашти-
ту и унапређење животне средине на територији Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
27/05, 51/08 и 4/10), а у вези са чланом 100. став 3. Закона 
о заштити животне средине („Службени гласник Републи-
ке Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. за-
кон и 43/11-одлука УС), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2012. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2012. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 6/12 и 10/12-испр.) тачка 2. 
мења се и гласи:

„2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укуп-
ном износу од 282.913.230,43 динара, оствариће се од 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине која 
се наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапре-

ђење животне средине на територији Града Новог Сада, 
дела средстава по основу накнаде за загађивање живот-
не средине која се наплаћују по Закону о заштити живот-
не средине, од нераспоређеног вишка прихода из ранијих 
година по Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2012. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 50/11 и 
47/12) и по основу донација и то од:

-  накнаде за заштиту и унапређивање животне сре-
дине 240.000.000,00 динара;

-  дела накнаде за загађивање животне средине 
31.100.000,00 динара;

-  нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
11.413.230,43 динара и

-  донација 400.000,00 динара.“

2. У тачки 3. подтачка „I. Подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте“ износ: „149.500.000,00“ 
замењује се износом: ”178.913.230,43“ и додаје нови став 
1. који гласи: „Део средстава за реализацију подстицајних, 
превентивних и санационих програма и пројеката у изно-
су од 167.500.000,00 динара планиран је из извора 01 – 
приходи из буџета, а део средстава у износу од 
11.413.230,43 динара планиран је из извора 13 – 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година“.

Досадашњи ст. 1-3, постају ст. 2-4.

У подтачки „IV. Научноистраживачке програме и 
пројекте“ износ: „20.000.000,00“ замењује се износом: 
„15.300.000,00“, а у ставу 2. износ „10.000.000,00“ заме-
њује се износом „5.300.000,00“.

У подтачки „V. Образовне активности и јачање све-
сти о потреби заштите животне средине“ износ: 
„20.000.000,00“ замењује се износом: „25.100.000,00“, а у 
ставу 1. износ „10.000.000,00“ замењује се износом 
„15.100.000,00“.

У подтачки „VII. Трошкове реализације Програма“ из-
нос: „11.600.000,00“ замењује се износом: „21.600.000,00“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 501-2/2012-113-II

5. децембар 2012. године

НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1103

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 
16. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 
60/10) доноси
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2. Накнаде за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
на територији Града Новог Сада који су запослени у градској управи Града Новог Сада

1.800.000,00

3. Службена путовања у иностранство 3.000.000,00

4. Службена путовања у земљи 1.500.000,00

V Компјутерске услуге 1.000.000,00

VI Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 6.097.000,00

1. Ручни радари 3.312.000,00

2. Административна опрема (фотокопир апарати, рачунари, скенери и друга административна 
опрема)

2.785.000,00

УКУПНО од I до VI: 79.348.883,99

VII Поправљање саобраћајне инфраструктуре 28.000.000,00

1. Поправљање, односно одржавање саобраћајне инфраструктуре (одржавање мостова, 

коловоза, тротоара и бициклистичких стаза, променљива саобраћајна сигнализација и 

информативне табле)

5.000.000,00

2. Санација опасних места према приоритетима из Пројекта идентификација и класификација 

опасних места ("црних тачака") на територији Града Новог Сада

20.000.000,00

3. Обележавање полигона 3.000.000,00

УКУПНО од I до VII: 107.348.883,99

"

2.  Тачка 3. мења се и гласи:

"3. Захтев за коришћење средстава распоређених у 
тачки 2. Позиција од I до VI овог програма, Савет за 
координацију послова безбедности саобраћаја на путеви-
ма на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Са-
вет) доставља Градској управи за саобраћај и путеве, која 
по спроведеном поступку јавне набавке у складу са Зако-
ном припрема и доставља захтев за плаћање Градској 
управи за финансије.

Предлог коришћења средстава из Позиције VII. тач. 1. 
и 2. овог програма за поправљање саобраћајне инфра-
структуре, у складу са Програмом одржавања објеката 
путне привреде за 2012. годину, Савет доставља Градској 
управи за комуналне послове, а средства из тачке 3. ове 
позиције у складу са Програмом  одржавања, уређивања 
и коришћења јавних гаража и јавних паркиралишта на 
територији Града Новог Сада у 2012. години, Савет 
доставља Градској управи за саобраћај и путеве."

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 334-3287-1/2012-II

18. децембар 2012. године

НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.

Градоначелник

1117

На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за заштиту 
и унапређење животне средине на територији Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 27/05, 51/08 
и 4/10), а у вези са чланом 100. став 3. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09- др. закон и 43/11 
– одлука УС), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2012. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 6/12, 10/12-испр. и 50/12), у 
тачки 2. износ: „282.913.230,43“ замењује се износом: 
„283.713.230,43“ и у алинеји 4. износ: „400.000,00“ замењу-
је се износом: „1.200.000,00“.

2. У тачки 3. подтачка „I. Подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте“ износ: „178.913.230,43“ 
замењује се износом: „188.413.230,43“ и у ставу 1. износ 
„167.500.000,00“ замењује се износом: „177.000.000,00“.

У подтачки „II. Програме и пројекте праћења стања жи-
вотне средине (мониторинг) на територији Града Новог 
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Сада“ износ: „25.000.000,00“ замењује се износом: 
„21.200.000,00“.

У подтачки „III. Програме заштите и развоја зашти ће-
них природних добара на територији Града Новог Сада“ 
износ: „10.000.000,00“ замењује се износом: „8.750.000,00“.

У подтачки „IV. Научноистраживачке програме и 
про јекте“ износ: „15.300.000,00“ замењује се износом 
„10.850.000,00“ и у ставу 2. износ „5.300.000,00“ замењује 
се износом „850.000,00“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2012-138-II
17. децембар 2012. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.

1118

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управа-
ма Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Са-
да“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник 
Града новог Сада доносни

Р Е Ш Е Њ Е

1. ГОРДАНА КНЕЖЕВИЋ, дипломирани правник, раз-
решава се дужности помоћника начелника Градске упра-
ве за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, 
почев од 15. децембра 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 40-1/2012-1796-II
14. децембар 2012. године
НОВИ САД 

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

1119

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управа-
ма Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Са-
да“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЈЕЛЕНА РАДУЛОВИЋ, дипломирани правник, по-
ста вља се за помоћника начелника Градске управе за ур-

банизам и  стамбене послове Града Новог Сада, почев од 
15. децембра 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 40-1/2012-1796-1-II

14. децембар 2012. године

НОВИ САД 

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

1120

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управа-
ма Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Са-
да“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОЗРЕНКА ЗРНИЋ, дипломирани правник, разреша-
ва се дужности помоћника начелника за послове Канце-
ларије за праћење остваривања права националних ма-
њи на, равноправност полова и дијаспору у Градској 
управи за опште послове Града Новог Сада са 11. децем-
бром 2012. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 021-02/2012-693-II

14. децембар 2012. године

НОВИ САД 

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

1121

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОЗРЕНКА ЗРНИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за помоћника начелника за послове бирачког списка и 
послове финансија у Градској управи за опште послове 
Града Новог Сада, почев од 12. децембра 2012. године.



26. децембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 54 – Страна 1745.    

—

На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 
прописа и других аката („Службени лист Града Новог Са-
да“, број 5/93) даје се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2012. ГОДИНУ

I. У Решењу о изменама Програма коришћења сред-
става Буџетског фонда за заштиту животне средине за 
2012. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
53/12), тачка 2. број: „188.413.230,43“ замењује се бројем: 
„189.213.230,43” и број: „177.000.000,00“ замењује се 
бројем: „177.800.000,00“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Број: VI-501-1/2012-1427
18. децембар 2012. године
НОВИ САД


