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NOVI SAD, 29. april 2010.

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за саобраћај и путеве

233
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”,
бр. 4/2010 и 5/2010), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У НЕПОСРЕДНОЈ
БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА “НОВОСАДСКОГ
САЈМА” У НОВОМ САДУ
I. Одређују се повремена паркиралишта за путничке
аутомобиле у непосредној близини објеката “Новосадског сајма” у Новом Саду, као посебна паркиралишта и
то:
- у Улици Новосадског сајма, капацитета 284 паркинг-места,
- у Улици Новосадског сајма, од Хајдук Вељкове до
Мичуринове улице, капациртета 76 паркинг-места,
- на платоу испред сајамске хале, на углу улица
Новосадског сајма и Хајдук Вељкове, капацитета
48 паркинг-места,
- на платоу између Мичуринове и Хајдук Вељкове
улице, капацитета 240 паркинг-места,
- део тротоара испред сајамске хале у Хајдук Вељковој улици, капацитета 37 паркинг-места,
- у Улици браће Поповић на непарној страни, од
Улице Бранка Бајића до Улице Стевана Мокрањца, капацитета 36 паркинг-места,
- у Улици Бранка Бајића, на површини јавне намене
ван коловоза, од Улице Свете Касапиновића до
Улице браће Поповић,
- на платоу у Улици Миколе Кочиша, капацитета
195 паркинг-места,
- у Улици Бранка Бајића, од Улице Свете Касапиновића до Улице Веселина Маслеше, капацитета 46
паркинг-места,

primerak 20,00 dinara

ловне зграде Медицинског факултета према Заводу
за трансфузију крви, капацитета 227 паркинг-места,
од којих је пет места намењено за возила особа
са инвалидитетом.
II. Наплата накнаде за коришћење повремених паркиралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу
са важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и
уклањања моторних возила, у периоду од 15. маја 2010.
до 22. маја 2010. године, свакодневно од 8,00 до 20,00
часова.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља ЈКП
“Паркинг сервис” Нови Сад, путем овлашћеног лица.
III. Налаже се ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад, да:
- паркиралишта из тачке I. алинеја један, три и седам овог решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког регулисања саобраћаја,
број 2142/2005 из априла 2005. године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду,
- паркиралиште из тачке I. алинеја два овог решења, уреди, опреми и обележи према Плану хоризонталне и вертикалне сигнализације, који је
саставни део Пројекта “ИМ-Пројект” предузећа за
пројектовање, инжењеринг и извођење радова, из
децембра 2004. године,
- паркиралиште из тачке I. алинеја четири овог решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број 2134/2005
из априла 2005. године, који је израдила Служба
за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду,
- паркиралиште из тачке I. алинеја пет овог решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број 2161/2005
из маја 2006. године, који је израдила Служба за
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду,
- паркиралиште из тачке I. алинеја шест овог решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број ПС0116 из
априла 2006. године, који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад,

- у Улици браће Поповић, од Улице Бранка Бајића
до Хајдук Вељкове улице и у Улици Бранка
Бајића, од колског улаза у “Мастер центар” до
Улице браће Поповић, капацитета 24 паркинг-места,

- паркиралиште из тачке I. алинеја осам овог решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број ПС0117 из
априла 2006. године, који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад,

- у Улици Новосадског сајма, од Улице Хајдук Вељкове до Дринске улице у Новом Саду, поред пос-

- паркиралишта из тачке I. алинеја девет овог решења, уреди, опреми и обележи, према Пројекту
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техничког регулисања саобраћаја број ПС0137,
који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад,
- паркиралишта из тачке I. алинеја десет овог решења, уреди, опреми и обележи, према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја број ПС0156 од
23. октобра 2009. године, који је израдило Јавно
комунално предузеће “Паркинг серврис” Нови
Сад,
- паркиралишта из тачке I. алинеја једанаест овог
решења, уреди, опреми и обележи, према Пројекту техничког регулисања саобраћаја број ПС0154
од 27. априла 2009. године, који је израдило Јавно
комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад,
- након истека рока важности овог решења, са паркиралишта уклони сву вертикалну сигнализацију
која се односи на наплату, и
- путем средстава јавног информисања обавести
грађане и друге кориснике о начину коришћења
паркиралишта.
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 15. маја 2010. до 22. маја
2010. 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-34-1801/2010
23. април 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Градска управа за културу

29. april 2010.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је лице 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 објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеној средњој школи, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном искуству,
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 разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за културу
Број: X-111/2010-12
19. април 2010. године
НОВИ САД

Градска управа за инспекцијске послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Арсе Теодоровића бр. 5
НОВИ САД
Објављује

ОГЛАС

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за културу
Жарка Зрењанина бр. 2
НОВИ САД
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
1. Дактилограф – оператер

1 извршилац

Услови:
Завршена средња школа природног смера, положен
државни стручни испит и најмање једна година радног
искуства.

за пријем у радни однос радника на неодређено време
за радно место
1. Шеф Одсека – комунални инспектор I у Одсеку за контролу комуналних објеката и уређаја на јавним површинама
1 извршилац
2. Комунални инспектор I у Одсеку
за контролу јавних зелених и других јавних површина
1 извршилац
Услови:
за 1. и 2: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или научних области
које припадају пољу техничко-технолошке науке на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
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студијама у тајању од најмање четири године, положен
државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.
За радно место под 1. и 2. кандидат треба да испуњава услове утврђена чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
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I. У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”,
бр. 4/2010 и 5/2010), у члану 27. став 2. после речи: “овлашћен да” додају се речи: “изрекне мандатну казну,”.
II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

- да је лице 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 објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о испуњењу услова који се траже из тачке 1. и 2,
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 разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: XIV-111/2010-11
15. април 2010. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34/2010-04
16. април 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката (“Службени лист Града Новог
ада”, број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА БРОЈ: II-020-4/2010-8-ГВ/2
I. У Решењу Градског већа Града Новог Сада, број: II020-4/2010-8-ГВ/2 (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 17/2010), у преамбули реч: “подноси” замењује се
речју: “доноси”.
II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

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

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: 012-01/2010-274-XVI
28. април 2010. године
НОВИ САД
Редакција
“Службеног листа Града Новог Сада”
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ГРАД НОВИ САД
Градска управа за саобраћај и путеве
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Решење о одређивању повремених
паркиралишта у непосредној близини објеката “Новосадског сајма”
у Новом Саду

387

Градска управа за културу
—

Оглас за пријем у радни однос радника
на неодређено време за радно место
1. Дактилограф - оператер - 1 извршилац

388

Градска управа за инспекцијске послове
—

Оглас за пријем у радни однос радника
на неодређено време за радно место
1. Шеф Одсека - комунални инспектор I
у Одсеку за контролу комуналних објеката и уређаја на јавним површинама
- 1 извршилац
2. Комунални инспектор I у Одсеку за
контролу јавних зелених и других јавних
површина- 1 извршилац

388

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”
—
—

Исправка Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

389

Исправка Решења
број: II-020-4/2010-8-ГВ/2

389

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.

