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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

9
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 35. став 1. и 5. Одлуке о град-
ским управама Града Новог Сада (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), 
Градско веће Града Новог Сада на 180. седници од 12. 
јануара 2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИЛЕНА КРСТИЋ, дипломирани правник, пос-
тавља се за в.д. начелника Градске управе за културу, 
од 1. фебруара 2012. године, до постављења начелника 
Градске управе за културу, по спроведеном Јавном ог-
ласу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2012-3-ГВ/1
12. јануар 2012. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Градоначелник

10
На основу члана 9. Одлуке о радном времену угости-

тељских објеката и објеката за приређивање игара за 
забаву и игара на срећу (“Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 7/08 и 39/10) и члана 106. став 2. Статута Гра-
да Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, бр. 43/08), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобрава се да угоститељски објекти за пружање 
услуга исхране и пића за време одржавања међународ-
не спортске манифестације - Европско првенство у ру-

комету, од 16. до 27. јануара 2012. године, могу да раде 
дуже од радног времена утврђеног Одлуком о радном 
времену угоститељских објеката и објеката за приређи-
вање игара за забаву и игара на срећу (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 7/08 и 39/10), односно радним 
данима исто као и петком и суботом.

II. Ово решење објавити у Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-12/2012-II
12. јануар 2012. године
НОВИ САД 

Градоначелник
  Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

11
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог 

Сада на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиш-
тима (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 
19/10, 50/10 и 44/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ БОГДАНА 
ГАРАБАНТИНА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се посебно паркиралиште за путничке ау-
томобиле у Улици Богдана Гарабантина у Новом Саду.

Паркиралиште из става 1. ове тачке ће се користити 
као посебно паркиралиште које припада II зони - Плавој 
зони, укупног капацитета 10 паркинг места, у којој вре-
ме паркирања није ограничено.

Изузетно, паркиралиште из тачке 1. став 1. за време 
трајања сајамских манифестација:

-  међународних сајмова “Лорист”;
-  међународног сајма туризма;
-  мајма аутомобила “Auto show - Novi Sad”;
-  међународних сајмова мотоцикала, бицикала и 

пратеће опреме “Moto bike expo - Novi Sad” и
-  међународног пољопривредног сајма, 
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одређује се као повремено паркиралиште, у свему 
према датумима наведеним у календару сајамских ма-
нифестација за текућу годину.

II. Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из 
тачке I. овог решења, вршиће се у складу са важећом 
Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила, радним даном у времену од 7,00 до 
21,00 час, суботом од 7,00 до 14,00 часова, односно 
дневним паркирањем.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Јав-
но комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад, 
путем мобилне телефоније, паркинг карте купљене код 
дистрибутера односно овлашћеног лица.

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад да паркиралиште из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и обележи, према саобраћајном 
пројекту број ПС0208 од 26. децембра 2011. године, који 
је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сер-
вис” Нови Сад.

IV. Надзор на извођењем радова из тачке III. овог ре-
шења врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” 
у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 10. фебруар 
2012. 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-34-189/2012
19. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.

Градска управа за опште послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Жарка Зрењнанина бр. 2
НОВИ САД

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
 
за пријем у радни однос запосленог на неодређено 

време на радно место
1.  Извршилац за послове месне заједнице 

и послове одбране у насељеном месту  1 извршилац
Услови:
Средња школа друштвеног, природног, економског 

или техничког смера у трајању од четири године, поло-

жен државни стручни испит, најмање шест месеци рад-
ног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима и то:

-  да је држављанин Републике Србије,
-  да има општу здравствену способност,
-  да није осуђиван за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци или за ка-
жњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о завршеној школи, Уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, Доказ о радном искуству у струци, 
Уверење о држављанству Републике Србије и Уверење 
од суда да није под истрагом, на следећу адресу:

Градска управа за опште послове Града Новог Сада 
– Писарница или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 - 
Писарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2012-1
16. јануар 2012. године
НОВИ САД

Градска управа за спорт и омладину

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за спорт и омладину
Жарка Зрењнанина бр. 2
НОВИ САД

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
 
за пријем у радни однос запосленог на неодређено 

време на радно место
1.  Извршилац за рекреативни спорт 

и школска спортска такмичења  1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области прав-

не науке, економске науке или физичко васпитање и 
спорт на студијама  другог степена (дипломске академ-
ске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по-
ложен државни стручни испит и најмање једна година 
радног искуства у струци.
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Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима и то:

-  да је држављанин Републике Србије,
-  да има општу здравствену способност,
-  да није осуђиван за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци или за ка-
жњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о завршеном факултету, Доказ о радном искуству у 
струци, Уверење о положеном државном стручном ис-
питу, Уверење о држављанству Републике Србије и 
Уверење од суда да није под истрагом, на следећу ад-
ресу:

Градска управа за опште послове Града Новог Сада 
– Писарница или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 - 
Писарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за спорт и омладину
Број: XI-111/2012-3
13. јануар 2012. године
НОВИ САД

Служба за заједничке послове

—
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењнанина бр. 2
НОВИ САД

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
 
за пријем у радни однос запосленог на неодређено 

време на радно место
1. Запослени у ресторану  1 извршилац
Услови:
Основна школа.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 

чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима и то:

- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 

дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о завршеној школи, Уверење о држављанству Ре-
публике Србије и Уверење од суда да није под истра-
гом, на следећу адресу:

Градска управа за опште послове Града Новог Сада 
– Писарница или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 - 
Писарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XV-111/2012-2
16. јануар 2012. године
НОВИ САД

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 
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА 

ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2012. ГОДИНУ

I. У Одлуци о Програму финансирања одређених ко-
муналних делатности од локалног интереса за 2012. го-
дину (“Службени лист Града Новог Сада”, број. 51/11) у 
ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛ-
НИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2012. 
ГОДИНУ, који је саставни део ове одлуке, у делу ОД-
РЖАВАЊЕ УРБАНЕ ОПРЕМЕ после програмске пози-
ције 1238 техничком грешком изостављена је позиција 
програма 1784 која гласи:

“1784 Одржавање опреме за оглашавање 3.500.000”.
II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: 012-01/2012-52-XVI
23. јануар 2012. године
НОВИ САД

Редакција 
“Службеног листа Града Новог Сада”
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor,  Filijala Novi Sad.

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".

Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

9 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за културу
 (Милена Крстић) 5

Градоначелник

10 Решење о одобрењу да угоститељски 
 објекти за пружање услуга исхране и 
 пића за време одржавања Међунаро-
 дне спортске манифестације - Европ-
 ско првенство у рукомету могу да раде 
 дуже од радног времена утврђеног 
 Одлуком о радном времену угостите-
 љских објеката и објеката за приређи-
 вање игара за забаву и игара на срећу 5

Градска управа за саобраћај и путеве

11 Решење о одређивању посебног пар-
 киралишта у Улици Богдана Гарабан-
 тина у Новом Саду 5

Градска управа за опште послове
— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на радно 
 место - Извршилац за послове месне 
 заједнице и послове одбране у насе-
 љеном месту - 1 извршилац 6

Градска управа за спорт и омладину

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на ра-
 дно место - Извршилац за рекреати-
 вни спорт и школска спортска такми-
 чења - 1 извршилац 6

Служба за заједничке послове

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на ра-
 дно место - Запослени у ресторану 
 - 1  извршилац 7

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

— Исправка Одлуке о Програму финанси-
 рања одређених комуналних делатно-
 сти од локалног интереса за 2012. годину 7


