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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Но-
вог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), а поводом Захтева Градске управе за 
културу, број X-418-9/13-115 од 18. јула 2013. године, 
достављеног Градској управи за финансије у вези са 
Решењем Покрајинског секретаријата за финансије о пре-
носу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине, 
Градоначелник  Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Са-
да за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
55/12 и 34/13) у члану 13., у оквиру Раздела 12 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, 
у Функцији 820 – Услуге културе, распореде средства из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу 
од 5.000.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о 
буџету  Града Новог Сада за 2013. годину, а која су одо-
брена Стеријином позорју у Новом Саду, у складу са 
Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 
401-94/2013-01/42-01 од 12. јула 2013. године.

II. Задужује се Градска управа за финансије, 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 и 
62/13), да у разделу Градске управе за културу, у Посебном 
делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2013. годину, 
за Установу културе, Глава 12.02, у Функцији 820 – Услуге 
културе, изврши распоређивање наменских трансферних 
средстава од другог нивоа власти из тачке I. овог решења 
у извор финансирања 07: „Трансфери од других нивоа вла-
сти“, и то на следеће позиције буџета:

- 341, за апропријацију економске класифиције 423 – 
Услуге по уговору, тако да укупан план средстава из буџета 
за ову апропријацију износи 115.002.437,69 динара и 

- 342, за апропријацију економске класифиције 424 – 
Специјализоване услуге, тако да укупан план средстава из 
буџета за ову апропријацију износи 137.526.011,16 динара.

III. Сходно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа 
усклађивања износа у Општем и Посебном делу Одлуке о 
буџету Града Новог Сада за 2013. 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 културу за 2013. годину, ради извршавања рас-

хода по основу дозначених наменских трансфера од Ауто-
номне Покрајине Војводине.

V. Решење доставити:

- Градској управи за финансије и

- Градској управи за културу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 4-18/2013-II 

19. јул 2013. године

НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.
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На основу  члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2013. ГОДИНУ

I

У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за 
2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/13 
и 26/13) у поглављу 10. „Програми и мере политике 
запошљавања на територији Града у 2013. години“ у ставу 2. 
после тачке 7. додаје се тачка „8. Програм стручне праксе“.

У тачки 2. „Субвенције за отварање нових радних места“ 
став 12. брише се.

У тачки 5. „Програми додатне обуке и образовања“ по-
сле става 7. додаје се нови став 8. који гласи:

„Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2013. годину 
планирана су додатна средства у износу од 3.600.000,00 
динара за програм обуке незапослених лица за познатог 
послодавца односно стицање додатних знања и вештина 
за обављање послова на конкретном радном месту, на 
захтев послодаваца, уколико на евиденцији незапослених 
нема лица са потребним знањима и вештинама. Програм 
предвиђа да се незапослена лица обуче за рад у ИТ сек-
тору јер на евиденцији незапослених нема довољан број 
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лица у складу са потребама послодаваца. Послодавци који 
буду учествовали у овом програму обавезаће се да са об-
ученим лицима заснују радни однос на одређени времен-
ски период. Меру ће спровести Градска управа за привре-
ду а носиоци реализције програма обуке незапослених 
лица за познатог послодавца одредиће се у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама.“

После тачке 7. додаје се тачка 8. која гласи:

„8. Програм стручне праксе

Програм стручне праксе обухвата стицање практичних 
знања незапослених лица, без заснивања радног односа, 
који се први пут стручно оспособљавају за самосталан рад 
за занимање за које су стекли одређену врсту и степен 
стручне спреме, а ради стицања услова за полагање при-
правничког односно стручног испита.

Планирано је да се програм стручне праксе финансира 
12 месеци за 50 незапослених лица са завршеним високим 
образовањем I и II степена (четири године факултета или 
мастер). Град финансира новчану помоћ незапосленим 
лицима на стручној пракси у износу од 20.000,00 динара, 
доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за случај 
инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на 
раду и професионалне болести и доприноса за здравстве-
но осигурање за случај повреде на раду и професионалне 
болести у складу са одредбама Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање у износу од 1.350,00 дина-
ра, као и трошкове полагања стручног/приправничког ис-
пита у износу од 10.000,00 динара по незапосленом лицу, 
што укупно износи 13.350.000,00 динара.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе 
на територији Града Новог Сада у 2013. години који се 
упућује послодавцима са територије Града, расписује Гра-
доначелник и објавиће се на сајту Града и на огласној таб-
ли Националне службе за запошљавање. 

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе на 
територији Града Новог Сада у 2013. години доноси Гра-
доначелник на предлог посебне комисије.

Комисију за разматрање пријава стручне праксе чине 
три члана које именују Градоначелник, Национална служ-
ба за запошљавање и Савет за запошљавање, чији је за-
датак да размотри благовремене пријаве послодаваца и 
сачини предлог одлуке коју доноси Градоначелник.

Мера се реализује у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање, а међусобна права и обавезе у реализацији 
програма стручне праксе уредиће се уговором између Гра-
да и Националне службе за запошљавање.“

У поглављу 11. „Средства за реализацију мера 
запошљавања“ у ставу 1. износ: „105.334.445,00 динара“ 
замењује се износом: „112.734.034,09 динара“.

У ставу 2. износ: „80.760.000,00 динара“ замењује се 
износом: „88.110.000,00 динара“.

У ставу 6. у табели тачка 2. „Субвенције за отварање 
нових радних места“ у колони „Средства у динарима“ из-
нос: „19.600.000,00 динара“ замењује се износом: „10.000.000,00 
динара“, а у тачки 5. „Програми додатне обуке и образовања“ 
у колони „Средства у динарима“ у делу „1. обуке Града“ 
после износа „2.400.000,00 динара“ додаје се износ 
„3.600.000,00 динара“. После реда 7. додаје се нови ред 8. 
који гласи:

8. Програм стручне праксе 13.350.000,00 50

Досадашња тачка 8. постаје тачка 9. У делу „Укупна сред-
ства и планиран број лица“ у колони „Средства у динарима“ 
износ „80.760.000,00 динара“ замењује се износом 
„88.110.000,00 динара“, а у колони „Планирани број лица“ 
бројеви „691-696“ замењују се бројевима „663-668“.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 3-322/2013-II 

1. август 2013. године

НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.
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На основу  члана 13. тачка 11., а у вези са чланом 16. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града 
Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА 

ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2013. ГОДИНУ

I

У Акционом плану развоја органске и контролисане 
производње у пољопривреди на територији Града Новог 
Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 7/13 и 18/13) у тачки „4. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОР-
ГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2013. ГОДИНУ“ у подтачки 2. 
став 2. износ: „2.230.000,00 РСД“ замењује се износом: 
„3.230.000,00 РСД“, и у подтачки 4. став 3. износ: „2.930.000,00 
РСД“ замењује се износом: „1.930.000,00 РСД“.

Тачка 5. мења се и гласи:

„5. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ

Средства за реализацију Акционог плана планирана су 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13) у укупном 
износу од 10.000.000,00 РСД на разделу Градске управе 
за привреду, у оквиру Буџетског фонда који је отворен у 
складу са чланом 64. став 1. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12 и 62/13-испр.), а у вези са чланом 25. 
и 71. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 
41/09) и у складу са Стратегијом привредног развоја Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 49/09).
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Градска управа за привреду, према Решењу Градона-
челника о отварању Буџетског фонда за унапређење 
пољопривреде, број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године, 
управља Буџетским фондом.

Распоред средстава за реализацију мера за унапређење 
органске и контролисане пољопривредне производње Гра-
да, за 2013. годину: 

Бр.
Мере за унапређење органске и 
контролисане пољопривредне 

производње

Средства 
у РСД

1. Одабир произвођача и оцена 
одабраног земљишта

1.000.000,00

2. Стручно усавршавање и 
образовање

3.230.000,00

3. Субвенције пољопривредним 
произвођачима, организацијама и 
институцијама из области 
пољопривреде

2.800.000,00

4. Сајмови, семинари, радионице, 
стручне екскурзије

1.930.000,00

5. Промоција и презентација 1.040.000,00

УКУПНО 10.000.000,00

Градска управа за привреду подноси Градоначелнику 
извештај о реализацији Акционог плана до 31. марта 2014. 
године.“

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-330/2013-II 
12. август 2013. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-
на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 
и 7/13), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

СЕЉАЧКИХ БУНА КОД К.БР. 21 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Сељачких 
буна код к.бр. 21 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад, да паркинг место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобра}ајну сигнализацију у скла-
ду са Саобраћајним пројектом, број 7856 од 30.07.2013. 
године, који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" 
у Новом Саду.

III.Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" 
у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 23. август 2013. го-
дине.

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-34-3960/2013

8. август 2013. године

НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-
на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима (”Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 
и 7/13), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ИЛИЈЕ 
БИРЧАНИНА КОД К.БР. 25  У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Илије Бирча-
нина код к.бр. 25  у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад, да паркинг место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у скла-
ду са Саобраћајним пројектом, број 7783 од 15.07.2013. 
године, који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" 
у Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" 
у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 23. август 2013. го-
дине.
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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-34-3958/2013

8. август 2013. године

НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-
на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/2012 
и 7/13), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ АЛЕКСЕ 

ШАНТИЋА КОД К.БР. 27 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Алексе Шантића 
код к.бр. 27 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у скла-
ду са Саобраћајним пројектом, број 7766 од 16.07.2013. 
године, који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" 
у Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" 
у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 23. август 2013. го-
дине.

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-34-3959/2013

8. август 2013. године

НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-
на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 
и 7/13), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ 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, 11/13 и 30/13), у тачки III. подтачкa 
2. мења се и гласи: 

„2. у Улици Игњата Павласа, са 81 паркинг-местом, пре-
ма Пројектима број 2998 од 2. фебруара 2007. године који 
је израдио Завод и ПС0244 из јула 2013. године, који је из-
радио Паркинг сервис,“. 

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

 - паркиралишта уреди, опреми и 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 30.08.2013. 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-34-3957/2013

8. август 2013. године

НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-
на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 
и 7/13), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 
У УЛИЦАМА СКЕРЛИЋЕВОЈ, АЛЕКСАНДРА 

ТИШМЕ И ЛОНЧАРСКОЈ У НОВОМ САДУ



16. август 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 43 – Страна 1079.    

I. Одређују се општа паркиралишта за путничке ауто-
мобиле у следећим улицама у Новом Саду:

 - Скерлићевој, капацитета 17 паркинг-места,

 - Александра Тишме, капацитета 10 паркинг-места и

 - Лончаркој, капацитета 20 паркинг-места.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 
сервис“ Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију према 
Саобраћајном пројекту број 6770 од 28.05.2012. године који 
је израдило Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у 
Новом Саду (у даљем тексту: Завод)

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Завод.

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

V. Рок за извршење овог решења је 30.08.2013. 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-34-3971/2013

9. август 2013. године

НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

679

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-
на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 
и 7/13), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ПРОСТОРУ КУЋНИХ 
БРОЈЕВА 26-28 У УЛИЦИ БРАНИМИРА 

ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке 
аутомобиле на простору кућних бројева 26-28 у Улици Бра-
нимира Ћосића у Новом Саду (у даљем тексту: паркира-
лиште), на катастарским парцелама број 6824/1, 6825, 
6826/1, 6827 и 6900/1 К.О. Нови Сад I, до привођења пар-
цела намени утврђеној урбанистичким планом.

Паркиралиште из става 1.ове тачке ће се користити као 
опште паркиралиште.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 
сервис“ Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и обележи, према Саобраћајном пројекту 
број ИРПС0148 од 15.03.2013. године, који је израдило 
Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад и 
према коначној Сагласности број 3.4.22436/1 од 08.08.2013. 
године коју је издало Јавно комунално предузеће "Водовод 
и канализација" Нови Сад.

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 30.08.2013. године.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању општег паркиралишта у Улици Бранимира 
Ћосића у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", 
брoj 21/10).

VII. 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-34-3847/2013

9. август 2013. године

НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-
на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 
и 7/13), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању општих паркиралишта на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 7/13), у тачки III. алинеја 5. мења се и гласи: 

”- паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка пет овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту технич-
ког регулисања саобраћаја број 6304 из децембра 2011. 
године и 7865 из јула 2013. године, који је израдила Служ-
ба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
"Завод за изградњу Града" у Новом Саду,“.

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

 - паркиралишта уреди, опреми и 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 30.08.2013. године.
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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-34-3956/2013

8. август 2013. године

НОВИ САД

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове

—

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за урбанизам и стамбене послове

Радничка бр. 2

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 просторне планове  1 извршилац

2.  Извршилац на правним пословима 
издавања информације о локацији 
и локацијске дозволе 2 извршиоца

3.  Извршилац на пословима издавања 
грађевинске и употребне дозволе 2 извршиоца

4.  Извршилац на пословима издавања 
информације о локацији и локацијске 
дозволе 1 извршилац

5.  Извршилац на правним пословима 
издавања грађевинске и употребне 
дозволе  2 извршиоца

6.  Извршилац на пословима издавања 
грађевинске и употребне дозволе за 
објекте комуналне инфраструктуре 1 извршилац

7.  Извршилац на пословима накнадног 
издавања грађевинске и употребне 
дозволе у поступку легализације 
индивидуалних објеката 3 извршиоца

8.  Извршилац на правним пословима 
накнадног издавања грађевинске и 
употребне дозволе у поступку лега-
лизације вишестамбених објеката 3 извршиоца

9.  Извршилац на пословима накнадног 
издавања грађевинске и употребне 
дозволе у поступку легализације 
вишестамбених објеката 5 извршилаца

10.  Извршилац за финансијске послове 1 извршилац

11.  Извршилац за праћење пословања 
јавних предузећа 1 извршилац

12.  Извршилац за нормативне послове у 
области урбанизма, грађевинарства, 
стамбених и имовинско правних 
послова 1 извршилац

13.  Извршилац за имовинско правне 
послове 1 извршилац

14.  Извршилац за административне 
послове 2 извршиоца

Услови:

За 1. Стечено високо образовање из научне области 
архитектура на студијама другог степена (академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит и најмање једна година 
радног искуства у струци.

За 2. Стечено високо образовање из научне области 
правне науке, на студијама другог степена (академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије), одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит и најмање једна 
година радног искуства у струци.

За 3. Стечено високо образовање из научне области 
архитектура или грађевинско инжењерство на студијама 
другог степена (академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, положен државни струч-
ни испит и најмање једна година радног искуства у струци.

За 4. Стечено високо образовање из научне области 
архитектура или грађевинско инжењерство на студијама 
другог степена (академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, положен државни струч-
ни испит и најмање једна година радног искуства у струци.

За 5. Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на студијама другог степена (академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије), одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит и најмање једна 
година радног искуства у струци.

За 6. Стечено високо образовање из научне области 
грађевинско инжењерство, машинско инжењерство или 
електротехничко и рачунарско инжењерство, инжењерство 
заштите животне средине и геодетско инжењерство  на 
студијама другог степена (академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит и најмање једна година радног ис-
куства у струци.

За 7. Стечено високо образовање из научне области 
архитектура, грађевинско инжењерство или правне науке, 
на студијама другог степена (академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит и најмање једна година радног ис-
куства у струци.

За 8. Стечено високо образовање из научне области 
правне науке, на студијама другог степена (академске 
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студије-мастер, специјалистичке академске студије), одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит и најмање једна 
година радног искуства у струци.

За 9. Стечено високо образовање из научне области 
архитектура, грађевинско инжењерство или правне науке, 
на студијама другог степена (академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит и најмање једна година радног ис-
куства у струци.

За 10. Стечено високо образовање из научне области 
економске науке, на студијама другог степена (академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије), одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит и најмање једна 
година радног искуства у струци.

За 11. Стечено високо образовање из научне области 
економске науке, на студијама другог степена (академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије), одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит и најмање једна 
година радног искуства у струци.

За 12. Стечено високо образовање из научне области 
правне науке, на студијама другог степена (академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије), одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит и најмање једна 
година радног искуства у струци.

За 13. Стечено високо образовање из научне области 
правне науке, на студијама другог степена (академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије), одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит и најмање једна 
година радног искуства у струци.

За 14. Средња школа у трајању од четири године еко-
номског, техничког, технолошког, архиварског, библиотечког 
или педагошког смера или гимназија, и шест месеци радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит и 
оспособљеност за рад на рачунару.

За радна места од 1. до 14. кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у 
државним органима 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 школи, Доказ о радном 
искуству у струци, Уверење о положеном државном струч-
ном испиту, 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 управа за урбанизам и стамбене послове

Број: V-111/2013-36

5. август 2013. 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 Са-
да“, број 5/93) даје се

И С П Р А В К А

У „Службеном листу Града Новог Сада“, број 42/13 врше 
се следеће техничке исправке:

У Огласу Градске управе за образовање, број IX-111/2013-35, 
у ставу 1. речи: „на одређено време до годину дана“ замењују 
се речима: „на неодређено време“.

У Садржају, део Градска управа за образовање, у алинеји 
другој речи: „на одређено време до годину дана“ замењују 
се речима: „на неодређено време“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за прописе

Број: 012-01/2013-451-XVI 

14. август 2013. године

НОВИ САД

 Редакција 

                             “Службеног листа Града Новог Сада“
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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

671 Решење о одобрењу да се у Одлуци о 
 буџету Града Новог Сада за 2013. годину
 распореде средства из буџета Аутономне
 Покрајине Војводине  1075

672 Решење о изменама и допунама Акцио-
 ног плана запошљавања Града Новог 
 Сада за 2013. годину 1075

673 Решење о измени Акционог плана раз-
 воја органске и контролисане произво-
 дње у пољопривреди на територији 
 Града Новог Сада за 2013. годину 1076

Градска управа за саобраћај и путеве

674 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Сељачких 
 буна код к.бр. 21 у Новом Саду  1077

675 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Илије 
 Бирчанина код к.бр. 25 у Новом Саду  1077

676 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Алексе 
 Шантића код к.бр. 27 у Новом Саду  1078

677 Решење о измени Решења о одређивању 
 посебних паркиралишта на територији 
 Града Новог Сада 1078

678 Решење о одређивању општих паркира-
 лишта у улицама Скерлићевој, Алексан-
 дра Тишме и Лончарској у Новом Саду 1078

679 Решење о одређивању привременог 
 паркиралишта на простору кућних броје-
 ва 26-28 у Улици Бранимира Ћосића 
 у Новом Саду 1079

680 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању општих паркиралишта на 
 територији Града Новог Сада 1079

Градска управа за урбанизам и стамбене послове

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

1.  Извршилац за просторне планове 
- 1 извршилац

2.  Извршилац на правним пословима 
издавања информације о локацији 
и локацијске дозволе - 2 извршиоца

3.  Извршилац на пословима издавања 
грађевинске и употребне дозволе 
- 2 извршиоца

4.  Извршилац на пословима издавања 
информације о локацији и локацијске 
дозволе -1 извршилац

5.  Извршилац на правним пословима 
издавања грађевинске и употребне 
дозволе - 2 извршиоца

6.  Извршилац на пословима издавања 
грађевинске и употребне дозволе за 
објекте комуналне инфраструктуре 
- 1 извршилац

7.  Извршилац на пословима накнадног 
издавања грађевинске и употребне 
дозволе у поступку легализације 
индивидуалних објеката - 3 извршиоца

8.  Извршилац на правним пословима 
накнадног издавања грађевинске и 
употребне дозволе у поступку лега-
лизације вишестамбених објеката
- 3 извршиоца

9.  Извршилац на пословима накнадног 
издавања грађевинске и употребне 
дозволе у поступку легализације 
вишестамбених објеката- 5 извршилаца

10.  Извршилац за финансијске послове 
- 1 извршилац

11.  Извршилац за праћење пословања 
јавних предузећа - 1 извршилац

12.  Извршилац за нормативне послове у 
области урбанизма, грађевинарства, 
стамбених и имовинско правних 
послова - 1 извршилац

13.  Извршилац за имовинско правне 
послове - 1 извршилац

14.  Извршилац за административне 
послове - 2 извршиоца 1080

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Огласa Градске управе 
 за образовање, број IX-111/2013-35 1081


