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ГРАД НОВИ САД

Градоначелник
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету 
Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 55/12), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Но-
вог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 55/12) за Раздео 09, Главу 09.01 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функцију 160 - Опште јавне ус-
луге некласификоване на другом месту, са позиције 
буџета 270, економска класификација 499 – Средства ре-
зерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихо-
да и примања и расхода и издатака Градске управе за 
финансије за 2013. годину, са позиције 270.01.02 одобравају 
се Градској управи за комуналне послове средства у из-
носу од:

2.000.000,00 динара

(двамилионадинара00/100)

у циљу спровођења превентивних мера за заштиту од 
поплава на територији Града Новог Сада.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 04, Глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, за Функцију 620 – Развој заједнице, 
а на позицију буџета 103, економска класификација 423 
– Услуге по уговору, тако да укупан план средстава из 
буџета за ову апропријацију износи 173.461.659,00 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:

 - Градска управа за финансије и

 - Градска управа за комуналне послове.

4. Решење доставити:

 - Градској управи за финансије:

  - Сектору за трезор,

  - Одељењу за буџет и

- Градској управи за комуналне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 401-9/2013-II

11. јун 2013. година

НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.
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На основу члана 5. став 4. Одлуке о раскопавању повр-
шина јавне намене („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 12/11 и 56/12) Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
РАСКОПАВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на План раскопавања површина 
јавне намене за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, 
на 16. седници одржаној 4. априла 2013. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 34-2477/2013-II

18. јун 2013. година

НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

   

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Гра-
да Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 
7/13) доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 54/12, 6/12 и 11/13), у тачки IV. подтачке 13, 23, 
25, 59 и 66. мењају се и гласе:

„13. у Улици Петра Драпшина, са 109 паркинг-места, 
према пројектима број 2184 од 19. маја 2005. године и 7339 
од 18. фебруара 2013. године, које је израдио Завод, и 
ПС0122-01 из маја 2013. године, који је израдио Паркинг 
сервис,“,

„23. у Улици војвођанских бригада, са 102 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0108-03 из јануара 2013. године, 
који је израдио Паркинг сервис,“,

„25. у Улици Милете Јакшића, са 20 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0107-01 из јуна 2013. године, који је 
израдио Паркинг сервис,“,

„59. у Улици Стевана Мусића, са 70 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 7385 од 7. марта 2013. године, који је из-
радио Завод,“ и

„66. у Војвођанској улици, колско-пешачки прилаз к.бр. 
1 и 3, са 31 паркинг-местом, према Пројекту 7476 од 4. 
априла 2013. године, који је израдио Завод,“.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад, да:

- паркиралишта уреди, опреми и да постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и

- да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за 
коришћење паркиралишта.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења 
врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом 
Саду (у даљем тексту: Завод).

IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне зна-
ке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 5. јул 2013. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАћАЈ И ПУТЕВЕ

Број: IV-34-3017/2013 

17. јун 2013. године

НОВИ САД 

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

Градска управа за финансије

—
ГРАД НОВИ САД

Градска управа за финансије

Жарка Зрењанина бр. 2

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С

 

за пријем у радни однос запослених на одређено време, 
до шест месеци, на радно место:

1.  извршилац за буџет за јавна и јавна 
комунална предузећа, фондове, 
агенције, организације и програме
у Одељењу за буџет  1 извршилац

2.  књиговођа опреме основних средстава 
и ситног инвентара у Одељењу за 
буџетско рачуноводство и 
извештавање   1 извршилац

Услови:

за 1. стечено високо образовање из научне области 
економске науке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачу-
нару и најмање једна година радног искуства у струци,

за 2. средња школа у трајању од четири године економ-
ског смера или гимназија, положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару и најмање једна година рад-
ног искуства у струци.

За радна места под 1. и 2. кандидат треба да испуњава 
услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у 
државним органим и то:

- да је држављанин Републике Србије,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну 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 завршеном факултету, односно средњој школи, Уверење 
о положеном државном 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 - Пи-
сарница. 
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Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД  НОВИ САД

Градска управа за финансије

Број: VIII-111/2013-24

19. јун 2013. године

НОВИ САД

Градска пореска управа

—
ГРАД НОВИ САД

Градска пореска управа 

Булевар Михајла Пупина бр. 3-5

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С

 

за пријем у радни однос запосленог на одређено време, 
до годину дана, на радно место:

1.  Извршилац за економске и 
правне послове 6 извршилаца

2.  ИТ администратор  1 извршилац

3.  Извршилац за пореске евиденције    1 извршилац

Услови:

за 1. Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање че-
тири године, најмање једна година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит и познавање рада на 
рачунару.

за 2. Стечено високо образовање из научне области 
електротехничко и рачунарско инжењерство или економске 
науке на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) или из научне области 
рачунарске науке (дипломске академске студије – мастер, 
специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, најмање 
једна година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

за 3. Средња школа у трајању од четири године при-
родног или друштвеног смера, најмање једна година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит и 
познавање рада на рачунару.

За радно место под 1, 2. и 3. кандидат треба да испуњава 
услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у 
државним органима:

- да је држављанин Републике Србије,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну 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 завршеном факултету, односно школи, Уверење о поло-
женом државном 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 - Пи-
сарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД  НОВИ САД

Градска пореска управа

Број: XXI-111/2013-25

13. јун 2013. године

НОВИ САД

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада”

—

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

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

I. У заглављу Решења Градоначелника Града Новог Са-
да, број: 4-9/2013-II од 5. јуна 2013. године, речи: „5. јун 
2013. године“ замењују се речима: „28. мај 2013. године“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 3-225/2013-II

13. јун 2013. година

НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

489 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 597

490 Решење о давању сагласности на 
 План раскопавања површина јавне 
 намене за 2013. годину 597

Градска управа за саобраћај и путеве

491 Решење о изменама Решења о одре-
 ђивању посебних паркиралишта на 
 територији Града Новог Сада 598

Градска управа за финансије

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 них на одређено време, до шест месеци, 
 на радно место:

 1. извршилац за буџет за јавна и јавна 
     комунална предузећа, фондове, аге-
     нције, организације и програме у 
     Одељењу за буџет - 1 извршилац 

 2. књиговођа опреме основних средстава 
    и ситног инвентара у Одељењу за бу-
    џетско рачуноводство и извештавање   
    - 1 извршилац 598

Градска пореска управа

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време, до годину дана, 
 на радно место:

 1. Извршилац за економске и правне 
    послове - 6 извршилаца

 2.  ИТ администратор - 1 извршилац

 3. Извршилац за пореске евиденције    
    - 1 извршилац 599

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада

— Исправка Решења Градоначелника 
 Града Новог Сада, број: 4-9/2013-II  599


