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На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и члана 19. став 6. Одлуке о утврђивању 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 33/15, 44/15, 
8/16, 53/16 и 74/16), Градско веће Града Новог Сада на 74. 
седници од 24. марта 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
ЧИЈА ИЗГРАДЊА ЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Образује се и именују се чланови Комисије за 
утврђивање објеката чија изградња је од значаја за при-
вредни развој Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да утврди објекте чија изградња 
је од значаја за привредни развој Града Новог Сада и да 
одреди умањења доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта за изградњу тих објеката инвеститорима, који 
исти плаћају у целости, још до 30%.

III. Комисија одлучује по захтеву инвеститора, који је 
дужан да уз захтев достави и елаборат као и све доказе 
који су потребни за утврђивање умањења доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта за проценат који је 
предложио инвеститор.

IV. У складу са тачком 2. и 3. Решења, Комисија ће донети 
Правилник о раду на који ће сагласност дати Градско веће 
Града Новог Сада.

V. Комисија има седам чланова.
VI. У Комисију се именују:
- мр Горан Сечујски, шеф Канцеларије за локални еко-
номски развој – председник Комисије

- Милорад Радојевић, члан Градског већа Града Новог 
Сада,

- Владан Бумбић, помоћник начелника Градске управе 
за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада,

- Милана Сучевић, помоћник начелника Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог 
Сада,

- Проф. др Саша Орловић, Привредни савет Града Новог 
Сада,

- Раде Јовановић, заменик начелника Градске управе 
за финансије Града Новог Сада,

- Татјана Ванић, помоћник начелника Градске управе 
за привреду Града Новог Сада.

VII. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обавља Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције Града Новог Сада.

VIII. Доношењем овог решења ставља се ван снаге 
Решење Градског већа Града Новог Сада број 35-1/2015-
41-II од 3. јуна 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-70/2017-II
24. март 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

203
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, 
43/11-одлука УС и 14/16), Градоначелник Града Новог Сада, 
по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине број: 401-00-643/2017-09 од 
14. марта 2017. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се извори, намена и начин 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине (у даљем тексту: Фонд), односно финансирање 



354. страна – Број 15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 30. март 2017.

Фонда и обавеза ради којих је основан, као и услови за 
употребу средстава Фонда, у складу са Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2017. годину (''Службени лист Града 
Новог Сада'', број 80/16).

2. За финансирање Фонда из тачке 1. овог програма 
планирана су средства у укупном износу од 255.730.000,00 
динара, која се очекују од јавних прихода: посебне накнаде 
за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује 
по Одлуци о посебној накнади за заштиту и унапређење 
животне средине на територији Града Новог Сада и Одлуци 
о обвезницима, 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), накнаде за загађивање животне сре-
дине која се наплаћују по Закону о заштити животне сре-
дине и приходи из Буџета Града Новог Сада по Одлуци о 
буџету Града Новог Сада за 2017. годину, и то од:
-  посебне накнаде за заштиту 

и унапређење животне средине 220.000.000,00 динара
-  накнаде за загађивање животне 

средине 510.000,00 динара
-  прихода из Буџета Града 

Новог Сада 35.220.000,00 динара

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће 
се за заштиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада финансирањем или суфинансирањем 
подстицајних, превентивних и санационих програма и 
пројеката; програма и пројеката праћења стања животне 
средине (мониторинг); програма заштите и развоја 
заштићених природних добара; истраживачких и развојних 
програма и пројеката; образовних активности и јачања све-
сти о потреби заштите животне средине; информисања и 
објављивања података о стању животне средине; трош-
кова реализације програма, као и других активности од 
значаја за заштиту животне средине на територији Града 
Новог Сада, од чега је планирано за:

I.  Подстицајне, превентивне и санационе програме 
  и пројекте

160.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију подстицајних, превен-

тивних и санационих програма и пројеката планирана су 
из:

 извора 01 - приходи из буџета,
 а распоређена су за економску класификацију 424 - 
Специјализоване услуге, синтетика 4246 - Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге.

Средствима из тачке 3. подтачка I. планира се 
реализација пројеката који се односе на:

-  очување и унапређење зеленила у функцији заштите 
животне средине на јавним површинама на територији 
Града Новог Сада, и то:
1) Пејзажно уређење парка северно од ранжирне ста-

нице и улице Радомира Раше Радујкова у Нoвoм 
Сaду - I фаза;

2) Очување и унапређење зеленила на Темеринском 
путу у Новом Саду;

3) Oчување и унапређење зеленила дела простора 
између улица Клисански пут и Сентандрејски пут у 
Новом Саду;

4) Очување и унапређење зеленила стамбеног блока 
између Булевара цара Лазара, улица Шекспирове и 
Народног фронта до објекта вртића "Маслачак" у 
Новом Саду;

5) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улици Живојина 
Ћулума у Новом Саду;

6) Очување и унапређење зеленила у улици Антона 
Чехова у Новом Саду;

7) Oчувaњe и унaпрeђeњe  зeлeнилa у улици  Уроша 
Предића у Новом Саду;

8) Oчувaњe и унaпрeђeњe  зeлeнилa у Таковској улици 
и улици Бем Лилике  у Новом Саду;

9) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у улицама Земљане 
ћуприје, Ђорђа Рајковића, Марка Миљанова и Милана 
Ракића у Новом Саду;

10) Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица 
Милоша Црњанског, 1300 каплара, Балзакове и 
Народног фронта у Новом Саду;

11) Очувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa у Футогу;
12) Очување и унапређење зеленила парка у Кисачу;
13) Очување и унапређење зеленила стамбеног блока 

између Јиричекове улице и улица Вељка Петровића 
и Милке Гргурове у Новом Саду;

14) Очување и унапређење зеленила простора између 
Сутјеске улице, Булевара цара Лазара, Стражилов-
ске и Ловћенске улице у Новом Саду;

15) Очување и унапређење зеленила Трга Коменског у 
Новом Саду;

16) Очување и унапређење зеленила стамбеног блока 
између  улица Саве Ковачевића, Булевара краља 
Петра I, Краљевића Марка и Булевара Јаше Томића 
у Новом Саду;

17) Очување и унапређење зеленила стамбеног блока 
између Булевара краља Петра I, Булевара Јаше 
Томића и улица Кисачке и Краљевића Марка у Новом 
Саду;

18) Очување и унапређење зеленила улице Теодора 
Мандића у Новом Саду;

19) Очување и унапређење зеленила Хиландарске улице 
у Новом Саду;

20) Очување и унапређење  зеленила Руменачке улице 
у Новом Саду;

21) Очување и унапређење  зеленила  Улице краља 
Петра I од Булевара ослобођења до Руменачке улице 
у Новом Саду;

22) Очување и унапређење зеленила простора око Месне 
заједнице у улици Бранимира Ћосића у Новом Саду;

23) Очување и унапређење зеленила простора око Месне 
заједнице у улици Омладинског покрета у Новом 
Саду;

24) Очување и унапређење зеленила мале урбане целине 
у улици Миленка Грчића у Новом Саду;

25) Очување и унапређење зеленила Ложионичке улице 
у Новом Саду;
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26) Очување и унапређење зеленила Улице Душана 
Даниловића у Новом Саду;

27) Очување и унапређење зеленила стамбених бло-
кова између улица Момчила Тапавице, Милеве 
Марић, Станоја Станојевића и Булевара кнеза 
Милоша у Новом Саду;

28) Очување и унапређење зеленила око објеката органа 
Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду;

29) Очување и унапређење зеленила Омладинског парка 
у Новом Саду;

30) Очување и унапређење зеленила Трифковићевог 
трга у Новом Саду;

31) Очување и унапређење зеленила Трга галерија у 
Новом Саду;

32) Очување и унапређење зеленила улице Павла 
Стаматовића у Новом Саду;

33) Очување и унапређење зеленила улице Коче Кола-
рова у Новом Саду;

34) Продужимо живот јелкама.

Пројекте очувања и унапређења зеленила ће реализо-
вати Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови 
Сад коме је Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању 
комуналне радне организације ''Градско зеленило'' у Новом 
Саду, као јавног комуналног предузећа (''Службени лист 
Града Новог Сада'', број 47/16) поверено обављање услуга 
очувања и унапређења зеленила у функцији заштите 
животне средине на јавним површинама на територији 
Града Новог Сада, а за које су средства планирана у буџету 
Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту 
животне средине као искључиво право у складу са пропи-
сима којима се уређују јавне набавке.

-  чишћење и санирање јавних површина на територији 
Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења 
животне средине, и то:
1) Чишћење и санирање јавних површина око заштит-

ног појаса депоније у Новом Саду;
2) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 

Кисач;
3) Чишћење и санирање јавних површина долме на 

потезу Футог-Бегеч са прилазним улицама;
4) Чишћење и санирање јавних површина насеља 

Садови;
5) Чишћење и санирање јавних површина насеља 

Сајлово;
6) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 

Ченеј;
7) Чишћење и санирање јавних површина насеља Бан-

гладеш;
8) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 

Немановци и Пејићеви салаши;
9) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 

Степановићево;
10) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 

Сремска Каменица- Поповица;
11) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 

Будисава;

12) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Алибеговац;

13) Чишћење и санирање јавних површина око 
контејнерских места;

14) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Радна зона север IV- Ратно острво;

15) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Буковац;

16) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Каћ-Будисава;

17) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Будисава-Ковиљ;

18) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Ковиљ;

19) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Боцке;

20) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Каћ.

Пројекте чишћења и санирања јавних површина ће реа-
лизовати Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад 
коме је Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању 
комуналне радне организације ''Чистоћа'' у Новом Саду 
као јавног комуналног предузећа (''Службени лист Града 
Новог Сада'', број 47/16) поверено чишћење и санирање 
јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији 
очувања и унапређења животне средине, а за које су сред-
ства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији 
Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво 
право у складу са прописима којима се уређују јавне 
набавке.

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

5.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма и пројеката 

праћења стања животне средине планирана су из:
извора 01 - приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 424 - 
Специјализоване услуге, синтетика 4246 - Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге.

Средствима из тачке 3. подтачка II., на основу годишњих, 
односно вишегодишњих програма мониторинга донетих у 
складу са Законом о заштити животне средине и посебним 
законима, планира се финансирање: 

- праћења квалитета ваздуха,
- праћења и прогнозе аерополена,
- праћења нивоа буке у животној средини,
- праћења квалитета површинских вода.
За реализацију наведених мониторинга закључиће се 

уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама 
и установама, у складу са законом.

Резултати мониторинга биће доступни свим  заинтере-
сованим субјектима и на интернет страници Градске управе 
за заштиту животне средине (у даљем тексту: Управа) - 
www.environovisad.org.rs.
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III. Програме заштите и развоја заштићених приро-
  дних добара на територији Града Новог Сада

20.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма заштите и 

развоја заштићених природних добара планирана су из:
извора 01 - приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 424 - 
Специјализоване услуге, синтетика 4246 - Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге.

Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су под 
заштиту: Парк природе ''Бегечка јама'' и споменици при-
роде: ''Каменички парк'', ''Футошки парк'', ''Парк института 
у Сремској Каменици'', ''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 пла-
тан у Футогу''.

Активности на заштити, уређењу и унапређењу ових 
заштићених природних добара реализоваће се на основу 
годишњих програма управљања донетих од стране 
управљача у складу са законом.

У оквиру расположивих средстава финансираће се или 
суфинансирати конкретни пројекти понуђени од стране 
управљача који доприносе очувању, унапређењу и 
промоцији заштићених природних добара као и пројекти 
који обезбеђују научну и стручну основу за предузимање 
мера заштите и унапређења одређеног природног добра.

У току 2017. године, планира се и финансирање израде 
Извештаја о стању природе на територији Града Новог 
Сада у складу са чланом 114. став 3. Закона о заштити 
природе ("Службени гласник Ребулике Србије“, бр.36/09, 
88/10, 91/10-испр. и 14/16). Извештај ће припремити 
Покрајински завод за заштиту природе који, у складу чла-
ном 103. став 3. Закона о заштити природе, обавља послова 
заштите природе и природних добара на територији Ауто-
номне покрајине Војводине, а који укључују и израду 
извештаја о стању природе.

Полазећи од обавеза утврђених чланом 113. Закона о 
заштити природе, а у складу са Стратегијом заштите при-
роде, Град Нови Сад ће у 2017. години финансирати израду 
Програма заштите природе за своју територију.

IV. Истраживачке и развојне програме и пројекте
30.000.000,00 динара

Укупна средства за реализацију истраживачких и 
развојних програма и пројеката планирана су из:

извора 01 - приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 463 - 
Трансфери осталим нивоима власти, синтетика 4631 - 
Текући трансфери осталим нивоима власти.

Средства за суфинансирање истраживачких и развојних 
програма и пројеката чији резултати доприносе заштити и 
унапређењу стања животне средине на територији Града 
Новог Сада додељиваће се на основу јавног конкурса.

Услови које морају да испуњавају корисници средстава, 
услови и начин расподеле средстава, критеријуми и мерила 
за оцењивање захтева за расподелу средстава, начин 
праћења коришћења средстава и уговорених права и оба-
веза дефинисани су Правилником о суфинансирању истра-
живачких и развојних пројеката и програма из области 
заштите животне средине (''Службени лист Града Новог 
Сада'', број 5/17).

V.  Образовне активности и јачање свести о потреби 
  заштите животне средине

30.000.000,00 динара

Укупна средства за реализацију образовних активности 
и јачање свести о потреби заштите животне средине пла-
нирана су из:

извора 01 - приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 481 - 
Дотације невладиним организацијама, синтетика 4819 
- Дотације осталим непрофитним институцијама.

У складу са Правилником о суфинансирању програма 
и пројеката из области заштите животне средине (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 45/14) биће расписан и 
спроведен Јавни конкурс за доделу планираних средстава 
којима ће се суфинансирати програми и пројекти из обла-
сти заштите животне средине који се односе на 
популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести 
о значају заштите животне средине (предавања, скупови, 
трибине, брошуре, кампови, радионице и др.), као и друге 
активности поменутих и сличних садржаја.

VI.  Информисање и објављивање података о стању 
  и квалитету животне средине

8.730.000,00 динара

Део средстава за информисање и објављивање пода-
така о стању и квалитету животне средине у износу од 
5.000.000,00 динара планиран је из:

извора 01 - приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 423 - Услуге 
по уговору, синтетика 4232 - Компјутерске услуге. 

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 и 
иновирање, као и реконструкција Интернет презентације 
Управе (www.environovisad.org.rs), са пратећим трошко-
вима (закуп хостинга и домена и слично). За реализацију 
ове програмске активности закључиће се уговор у складу 
са законом.

Део средстава у износу од 3.730.000,00 динара плани-
ран је из:

извора 01 - приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 423 - Услуге 
по уговору, синтетика 4234 - Услуге информисања.

Овим средствима финансираће се израда публикација 
и другог едукативног материјала на основу уговора 
закључених у складу са законом. 

Такође ће се финансирати и пратећи трошкови израде 
публикација, као што су: каталогизација у публикацији (CIP), 
Међународни стандардни број публикације (ISBN) и слично.

VII. Трошкове реализације Програма
2.000.000,00 динара

Део средстава за трошкове реализације овог програма 
у износу од 1.510.000,00 динара планиран је из:
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извора 01 - приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 421 - Стални 
трошкови, синтетика 4216 - Закуп имовине и опреме.

Ова средства ће се користити за закуп простора ради 
учешћа на сајму и закуп опреме.

Део средстава у износу од 490.000,00 динара планиран 
је из:

извора 01 - приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 423 - Услуге 
по уговору, синтетика 4234 - Услуге информисања.
Овим средствима ће се финансирати објављивање 

огласа за јавне конкурсе и других огласа у средствима 
јавног информисања.

4. Преузимање обавеза и плаћања на терет Фонда врше 
се до нивоа планираних средстава Фонда.

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 утврђен Одлуком о изменама и допунама Одлуке 
о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, као и за износ 
трансфера од других нивоа власти и донација, а могу да 
се користе за намене из тачке 3. овог програма без прет-
ходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине на измене овог програма.

6. Реализацију овог програма и надзор над извршавањем 
уговорних обавеза и реализацијом појединачних програма 
и пројеката спроводи Управа.

7. Овај програм објавити у ''Службеном листу Града 
Новог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2017-9-II
17. март 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош  Вучевић, с.р. 
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На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 
65/08 – др. закон, 41/09 и 112/15), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 
МИШЉЕЊА НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Образује се Комисија за давање мишљења на Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину 
(у даљем тексту: Комисија).

II

Задатак Комисије је да размотри и да мишљење на 
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Новог 
Сада за 2017. годину.

III

Комисију чине председник, заменик председника и пет 
чланова, од којих су четири члана физичка лица – 
пољопривредници уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава, а један члан дипломирани инжењер 
пољопривреде.

IV

Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за привреду.

V

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-82/2017-II
21. март 2017. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 
65/08 – др. закон, 41/09 и 112/15), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ГОДИШЊИ 
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

У Комисију за давање мишљења на Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Града Новог Сада за 2017. годину, именују 
се:

За председника Комисије:
-  Јасминка Зивлак,  помоћник начелника за правне 

послове Градске управе за привреду
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  Став 5. мења се и гласи:

„За наставак реализације мера из 2014, 2015. и 2016. 
године средства су планирана у износу од 32.897.700,00 
динара (извор 01) за финансирање стручног оспособљавања 
приправника из 2014, 2015. и 2016. године, програм стручне 
праксе из 2015. и 2016. године и спровођење јавних радова 
од интереса за Град Нови Сад из 2016. године и износ од 
54,18 динара (извор 13), за наставак финансирања стручног 
оспособљавања 122 приправника на територији Града 
Новог Сада из 2014. године, због приправница које су 
првобитно биле на одржавању трудноће, а потом и 
породиљском одсуству, што укупно износи 32.897.754,18 
динара“.

II

У Табели приоритета, мера и програма за реализацију 
Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2017. 
годину која је саставни део Акционог плана у делу: 
„Субвенција за отварање нових радних места“, у колони 
„Извор финансирања (у динарима) буџет Града“ износ: 
„15.780.000,00“ замењује се износом: „15.600.000,00“.

III

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

           
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                          
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД                                                                     
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-50/2017-2-II
6. јул 2017 године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

       Срђан Кружевић, с.р.
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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, 43/11 
– одлука УС и 14/16), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2017. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 15/17), у тачки 1. речи: „(„Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 80/16)“ замењују се 
речима: („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 80/16 и 
31/17)“.

2. У тачки 3. подтачка I. Подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте износ: „160.000.000,00 
динара“ замењује се износом: „163.000.000,00 динара“.

После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„У циљу стварања услова за правилно планирање актив-

ности на очувању и унапређењу зеленила на јавним повр-
шинама Града Новог Сада, планира се реализација пројекта 
„Ревизија методологије за израду катастра зеленила јавних 
површина Града Новог Сада и пилот-пројекат израде ката-
стра зеленила Споменика природе „Каменички парк“ за 
чију реализацију ће бити спроведен поступак јавне набавке.“

У подтачки IV. Истраживачке и развојне програме и 
пројекте став 1. мења се и гласи:

„Укупна средства за реализацију истраживачких и 
развојних програма и пројеката планирана су из:

извора 01 – приходи из буџета,
а распоређена су: 15.000.000,00 динара за економску 

класификацију 463 – Трансфери осталим нивоима власти, 
синтетика 4631 – Текући трансфери осталим нивоима вла-
сти, и 15.000.000,00 динара за економску класификацију 
465 – Остале дотације и трансфери синтетика 4651 – Остале 
текуће дотације и трансфери.“

У ставу 3. речи: „(„Службени лист Града Новог Сада“, 
број 5/17)“ замењују се речима: „(„Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 5/17 и 29/17)“.

У подтачки VI. Информисање и објављивање пода-
така о стању и квалитету животне средине износ 
„8.730.000,00 динара“ замењује се износом „5.730.000,00 
динара“, а у ставу 1. износ „5.000.000,00 динара“ замењује 
се износом „2.000.000,00 динара“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2017-46-II
17. јул 2017. године
НОВИ САД Заменик Градоначелника

         Срђан Кружевић,с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС) 
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, 69/13 и 70/16), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У УЛИЦИ 
НАРОДНОГ ФРОНТА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање стубића у Улици Народног 
фронта испред кућног броја 68 у Новом Саду.
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грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад.

IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту.

V. Закључак објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 1550/2017-5-II 
17. новембар 2017. године 
НОВИ САД 

 Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
 

Градоначелник
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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, 
43/11-одлука УС и 14/16), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2017. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 15/17 и 36/17), у тачки 3. под-
тачка „I. Подстицајне, превентивне и санационе програме 
и пројекте“, у ставу 2. алинеја прва, после тачке 33) додаје 
се тачка 34) која гласи:

„34) Пејзажно уређење парка северно од ранжирне ста-
нице и Улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду – II 
фаза;“.

Досадашња тачка 34) постаје тачка 35).
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:501-2/2017-70-II 
14. новембар 2017. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), а поводом Захтева Градске управе за 
културу, број: X-6-3/17-300 од 6. новембра 2017. године, 
који је достављен Градској управи за финансије, Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада 
за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
80/16 и 31/17), у члану 13. у оквиру Раздела 12 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, 
у Функцији 820 – Услуге културе, у оквиру Програма 13: 
Развој културе и информисања (шифра:1201), за Програм-
ску активност: Функционисање локалних установа културе 
(шифра:1201-0001), распореде средства у укупном износу 
од 618.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2017. годину, а која су одобрена Кул-
турном центру Новог Сада, Уговором о додели федералне 
помоћи, број SRB10017GR0088 од 11. августа 2017. године, 
између Културног центра Новог Сада и Државног 
секретаријата Сједињених Америчких Држава.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, у складу 
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник Рс“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 
и 99/16), изврши распоређивање средстава из тачке I. овог 
решења у разделу Градске управе за културу, у оквиру 
Главе 12.02 – Установе културе, у Функцији 820 – Услуге 
културе, за Програмску активност: Функционисање локал-
них установа културе (шифра:1201-0001), у оквиру Про-
грама 13: Развој културе и информисања (шифра:1201), у 
извор финасирања 05: „Донације од иностраних земаља“, 
и то на следеће позиције буџета:

-  389, за апропријацију економске класификације 423 
– Услуге по уговору, износ од 125.952,00 динара, 
тако да укупан план средстава из буџета за ову 
апропријацију износи 130.409.786,83 динара и

- 390, за апропријацију економске класификације 424 
– Специјализоване услуге, износ од 492.048,00 
динара, тако да укупан план средстава из буџета за 
ову апропријацију износи 172.606.585,25 динара.

III. У скалду са тачком II. овог решења, извршити 
одговарајућа усклађивања износа средстава у Општем, 
Посебном и Програмском делу Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2017. годину.

IV. Задужује се Градска управа за културу да, у складу 
са овим решењем, изврши одговарајуће измене Финансијског 
плана прихода и примања и расхода и издатака Градске 
управе за културе за 2017. годину, ради укључивања уго-
ворене донације у важећи план слредстава за финансирање 
расхода Културног центра Нови Сад.

V. Решење доставити:

- Градској управи за финансије и

- Градској управи за културу.


