СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIII - Број 11

НОВИ САД, 21. март 2014.

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

Градско веће и
Савез самосталних синдиката Града Новог
Сада и општина - Синдикат радника културе
Новог Сада
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На основу члана 263. став 2. Закона о раду („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13)
и члана 89. став 2. Посебног колективног уговора за
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени
лист Града Новог Сада“ број 11/11), Градско веће Града
Новог Сада и Савез самосталних синдиката Града Новог
Сада и општина – Синдикат радника културе Новог Сада
који заступа Лазар Попара, 5. марта 2014. године, закључују

СПОРАЗУМ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПОСЕБНОГ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
Тачка 1.
Важење Посебног колективног уговора за установе
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист
Града Новог Сада“ број 11/11), продужава се до закључења
новог Посебног колективног уговора за установе културе
чији је оснивач Град Нови Сад, а најдуже шест месеци од
дана престанка важења овог колективног уговора.
Тачка 2.
Овај споразум се сматра закљученим када га потпишу
обе споразумне стране.
Тачка 3.
Овај споразум је сачињен у два истоветна примерка,
од којих свака споразумна страна задржава по један
примерак.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2014-12-II/b
5. март 2014. године
НОВИ САД
За оснивача
п.о. члан Градског већа
Миланка Бркић, с.р.

Синдикат
Лазар Попара, с.р.

примерак 40,00 динара

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,
4/10 и 52/13), а у вези са чланом 100. став 3. и 5. 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, по
прибављеној сагласности Министарства енергетике, развоја
и заштите животне средине број: 401-00-331/2014-01 од
12. марта 2014. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се намена и начин
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету Града
Новог Сада за 2014. годину.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном
износу од 246.010.000,00 динара, оствариће се од накнаде
за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује
по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне
средине на територији Града Новог Сада и дела средстава
по основу накнада за загађивање животне средине, које
се наплаћују по Закону о заштити животне средине, и то
од:
- накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине
240.000.000,00 динара
и
- дела накнада за загађивање
животне средине
6.010.000,00 динара.
3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће
се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе
утврђених законима из области заштите животне средине;
подстицајних, превентивних и санационих програма и
пројеката; програма и пројеката праћења стања животне
средине (мониторинг); програма заштите и развоја
заштићених природних добара; научноистраживачких
програма и пројеката; едукације и јачања свести о потреби
заштите животне средине; информисања и објављивање
података о стању животне средине; трошкова реализације
програма, као и других активности од значаја за заштиту
животне средине у Граду Новом Саду, и то:
I. Подстицајне, превентивне и санационе програме
и пројекте
164.595.000,00 динара
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Планира се реализација пројеката и програма који се
односе на:
- очување и унапређење зеленила у функцији заштите
животне средине на територији Града Новог Сада,
- израду Програма заштите животне средине,
- израду Стратегије унапређења зеленила на
територији Града Новог Сада,
- израду катастра зеленила,
- израду Плана квалитета ваздуха у Новом Саду,
- обезбеђивање услова за израду локалног акционог
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 програме 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 животне средине.
У реализацији подстицајних, превентивних и санационих
програма и пројеката приоритет ће имати пројекти очувања
и унапређења зеленила који у значајној мери доприносе
унапређењу животне средине, а за чијом реализацијом се
утврди потреба на нивоу Града Новог Сада.
II. Програме и пројекте праћења стања животне
средине (мониторинг) на територији Града
Новог Сада
11.280.000,00 динара
Планира се реализација законом утврђених обавеза
Града Новог Сада 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 површинских вода,
- праћење квалитета подземних вода,
- праћење електромагнетског зрачења,
- праћење квалитета земљишта,
- мерења у ванредним околностима загађивања
животне средине.
За реализацију наведених програма и пројеката
закључиће се уговори са овлашћеним стручним и научним
организацијама и установама, а у складу са прописима.
Резултати програма и пројеката праћења стања животне
средине (мониторинг) биће доступни свим грађанима Града
Новог Сада.
III. Програме заштите и развоја заштићених
природних добара на територији Града
Новог Сада
10.000.000,00 динара
Актима Скупштине Града Новог Сада стављени 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''.
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У 2014. години ће се разматрати планови управљања
заштићеним подручјем и финансирати или суфинансирати
реализација приоритетних програмских активности, а на
основу конкретних пројеката понуђених од стране
управљача заштићеног подручја.
IV. Научноистраживачке програме и пројекте
15.000.000,00 динара
На основу Јавног конкурса објављеног у средствима
јавног информисања у складу са Правилником о
суфинансирању научноистраживачких програма и пројеката
и активности на јачању свести о потреби заштите животне
средине (''Службени лист Града Новог Сада'', број 6/06),
средствима у укупном износу од 7.000.000,00 динара,
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 конкретна решења која доприносе заштити и
унапређењу животне средине на територији Града Новог
Сада.
На основу посебног акта Градоначелника Града Новог
Сада, а зависно од потреба Града Новог Сада,
суфинансираће се научноистраживачки пројекти из области животне средине чији резултати и решења омогућавају
решавање приоритетних проблема и доприносе заштити
и унапређењу животне средине на територији Града Новог
Сада. За реализацију ових научноистраживачких пројеката
планирана су средства у укупном износу од 8.000.000,00
динара.
V. Образовне активности и јачање свести
о потреби заштите животне средине
21.720.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и
популаризације заштите животне средине, Градска управа
за заштиту животне средине (у даљем тексту: Управа) ће,
на основу посебног акта Градоначелника Града Новог Сада,
средствима у укупном износу од 11.720.000,00 динара,
суфинансирати и самостално или у сарадњи са другим
субјектима реализовати програме и пројекте, организовати
или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама,
скуповима, манифестацијама, акцијама из области заштите
и унапређења животне средине и обележавању значајних
датума 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,
- Стабло генерације,
- Дани без аутомобила,
- Јелка са бусеном,
- други значајни датуми, догађаји, манифестације,
акције и пројекти.
Образовне и друге активности које доприносе јачању
свести о потреби заштите животне средине суфинансираће
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се и средствима у укупном износу од 10.000.000,00 динара,
а на основу Јавног конкурса објављеног у средствима јавног
информисања у складу са Правилником о суфинансирању
научно-истраживачких програма и пројеката и активности
на јачању свести о потреби заштите животне средине.
VI. Информисање и објављивање података
о стању и квалитету животне средине
4.215.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног
обавештавања јавности о стању животне средине; јавности
рада Управе и јачања свести о значају заштите животне
средине, наставиће се континуирано одржавање, иновирање и реконструкција Интернет презентације Управе
(www:environovisad.org.rs), са пратећим трошковима (закуп
хостинга и домена и слично). Саставни део Интернет
презентације Управе је и електронска верзија Екобилтена.
У истом циљу планира се израда публикације, са пратећим
трошковима, као што су каталогизација у публикацији (CIP),
Међународни стандардни број публикације (ISBN) и слично,
као и израда другог едукативног материјала. Истовремено
ће се радити на обавештавању јавности о стању животне
средине путем средстава јавног информисања.
VII. Трошкове реализације Програма
19.200.000,00 динара
Средства намењена за трошкове реализације Програма
користиће се за обезбеђивање услова за реализацију
програмских активности, као што су:
- закуп простора и опреме,
- објављивање огласа за јавне набавке, објављивање
Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање научноистраживачких програма и пројеката
и активности на јачању свести о потреби заштите
животне средине на територији Града Новог Сада у
средствима јавног информисања и слично,
- преузете обавезе према Јавном Комуналном предузећу “Информатика“ по уговору из 2013. године на
име финансирања обраде података у вези са
накнадом за заштиту и унапређење животне средине
за 2013. годину и
- други трошкови реализације програма.
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске
године не остварују у планираном износу расходи ће се
извршавати по приоритетима које утврди Градоначелник
Града Новог Сада, и то: обавезе утврђене законом и раније
преузете уговорне обавезе.
5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају
за износ нераспоређеног вишка наменских прихода који се
утврди по завршном рачуну буџета Града Новог Сада за
2013. годину, као и за износ донација и трансфера од других нивоа власти, и могу да се користе за намене из тачке
3. овог програма без претходне сагласности Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине на измене
овог програма.
6. Управа прати и надзире наменско коришћење средстава Фонда и извршавање уговорних права и обавеза
корисника средстава:
1. непосредним увидом овлашћеног лица Управе и/или
2. на основу обавештења и документације достављене
од стране корисника средстава.
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7. Овај програм објавити у ''Службеном листу Града
Новог Сада''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2014-10-II
13. март 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

100
На основу члана 34. став 6. 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), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
Биљана Зеремски поставља се за помоћника шефа
Сектора за буџет за припрему буџета у Градској управи за
финансије од 11. марта 2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 420-1/2014-220-II
10. март 2014. године
НОВИ САД
Гадоначелник
Милош Вучевић, с.р.

101
На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2014. ГОДИНУ
I
У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за
2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/14)
у поглављу 11. тачка 1. „Програм финансирања стручног
оспособљавања приправника“, после става 11. додаје се
став 12. који гласи:
„Град ће учествовати на Јавном позиву јединицама
локалне самоуправе у АП Војводини за суфинансирање
програма и мера активне политике запошљавања за 2014.
годину Покрајинског секретаријата за привреду, запошља-

10. септембар 2014.
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На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади
за заштиту и унапређење животне средине на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 13/14), 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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине за 2014. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 11/14), тачка 2. мења се и
гласи:
„2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 288.502.368,87 динара, оствариће се од
накнаде за заштиту и унапређење животне средине која
се наплаћује по Одлуци о обвезницама, висини, роковима
и начину плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење
животне средине на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/14), дела средстава
по основу накнаде за загађивање животне средине која
се наплаћује по Закону о заштити животне средине и од
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година по
Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 70/13 и 37/14), и то од:
- накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине
240.000.000,00 динара;
- дела накнаде за загађивање
животне средине
6.010.000,00 динара, и
- нераспоређеног вишка прихода
из ранијих година
42.492.368,87 динара.“
2. У тачки 3. подтачка „I. Подстицајне, превентивне
и санационе програме и пројекте“ износ: „164.595.000,00“
замењује се износом: „227.657.368,87“ и додаје нови став
1. који гласи: „Део средстава за реализацију подстицајних,
превентивних и санационих програма и пројеката у износу
од 185.265.000,00 динара планиран је из извора 01 – приходи из буџета, а део средстава у износу од 42.392.368,87
динара планиран је из извора 13 – нераспоређени вишак
прихода из ранијих година“.
Досадашњи ст. 1-3, постају ст. 2-4.
У подтачки „II. Програме и пројекте праћења стања
животне средине (мониторинг) на територији Града
Новог Сада“ износ: „11.280.000,00“ замењује се износом: „7.320.000,00“.
У подтачки „IV. Научноистраживачке програме и
пројекте“ износ: „15.000.000,00“ замењује се износом:
„10.000,00“, а ст. 1. и 2. бришу се.
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У подтачки „V. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине“ износ:
„21.720.000,00“ замењује се износом: „20.000.000,00“,
став 1. брише се, а досадашњи став 2. који постаје став
1. мења се и гласи:
„Образовне и друге активности које доприносе јачању
свести о потреби заштите животне средине суфинансираће
се на основу Јавног конкурса објављеног у средствима
јавног информисања у складу са правилником који доноси
Градоначелник Града Новог Сада.“
У подтачки „VII. Трошкове реализације Програма“
износ: „19.200.000,00“ замењује се износом: „19.300.000,00“
и додаје нови став 1. који гласи: „Део средстава за трошкове реализације Програма у износу од 19.200.000,00
динара планиран је из извора 01 – приходи из буџета, а
део средстава у износу од 100.000,00 динара планиран
је из извора 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих
година“.
Досадашњи став 1. постаје став 2.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2014-51-II
4. септембар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. Зоран Пандуров, дипломирани правник, разрешава
се дужности помоћника начелника за комуналну инспекцију
– главни комунални инспектор у Градској управи за
инспекцијске послове Града Новог Сада, са 31. августом
2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-1/2014-845-II
29. август 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

