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На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 62/13) и члана 5. 
став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2013. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13),  
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“, бр. 55/12 и 34/13) за Раздео 08 – ГРАДСКА УПРАВА 
ЗА ПРИВРЕДУ, односно Главу 08.03 – БУЏЕТСКИ ФОНД 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ, у Функцији 421 – 
Пољопривреда, са позиције буџета 237_1, економска 
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, из 
извора финансирања 01 – Приходи из буџета, а по Финансијском 
плану прихода и примања и расхода и издатака Градске 
управе за привреду за 2013. годину, са позиције 237_1.01 
– Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, средства 
у износу од 3.000.000,00 динара (тримилионадинара 00/100), 
која се неће користити за планирану намену, преносе се у 
текућу буџетску резерву, у оквиру Раздела 09, односно 
Главе 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у Функцији 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, на позицију буџета 270, економска класификација 
499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансијском 
плану прихода и примања и расхода и издатака Градске 
управе за финансије за 2013. годину, на позицију 270.01.02 
и могу се користити за намене које нису предвиђене буџетом 
или за намене за које нису предвиђена средства у довољном 
обиму.

2. Средства текуће буџетске резерве, у износу из тачке 
1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 08 – ГРАД-
СКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, за Главу 08.03 – БУЏЕТСКИ 
ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ, Функцију 421 
– Пољопривреда, на нову позицију буџета 239_1, економ-
ска класификација 452 – Субвенције приватним финансијским 
институцијама, извор финансирања 01 – Приходи из 
буџета, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за привреду за 2013. 
годину, на позицију 239_1.01 – Текуће субвенције приватним 

финансијским институцијама, ради реализације Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2013. 
годину.

3. За реализацију овог решења задужују се:

 - Градска управа за привреду и

 - Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:

 - Градској управи за привреду и

 - Градској управи за финансије:

- Сектору за трезор,

- Одељењу за буџет.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 401-11/2013-II

19. август 2013. године

НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић,с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Но-
вог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), 
а у складу са Захтевом Градске управе за спорт и омлади-
ну, број: 236/2013 од 15. јула 2013. године, који је достављен 
Градској управи за финансије, 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 13 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ, у функцији 810 – Услу-
ге рекреације и спорта, на позицију буџета 369, а за 
апропријацију економске класификације 481 – Дотације 
невладиним организацијама, распореде средства у нови 
извор финансирања 08: Добровољни трансфери од фи-
зичких и правних лица, у укупном износу од 1.982.500,00 
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Но-
вог Сада за 2013. годину, а која је у складу са Анексом 1. 
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Допунског споразума о сарадњи између Града Новог Сада 
и НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину, број NM_044300/UD-
OS/7335 од 25. априла 2013. године, закљученим 8. јула 
2013. године, НИС а.д. Нови Сад дозначио у буџет Града 
Новог Сада на име финансирања пројеката из области 
спорта. 

II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно 
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13 и 63/13), да у разделу Градске управе за спорт 
и омладину изврши распоређивање средстава из тачке I. 
овог решења, тако да укупан план средстава из буџета за 
апропријацију економске класификације 481, у функцији 
810, износи 242.608.500,00 динара.

III. Сходно тачки I. и 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 спорт и омладину  да, 
у складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за спорт и омладину за 2013. годину.

V. Решење доставити:

- Градској управи за финансије,

- Градској управи за спорт и омладину.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 4-20/2013-II

16. август 2013. године

НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић,с.р.

683

На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Но-
вог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), 
а у складу са Захтевом Градске управе за културу, број: 
X-418-9/13-116-1 од 23. јула 2013. године, који је достављен 
Градској управи за финансије, 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 12.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
КУЛТУРУ, у функцији 820 – Услуге културе, на позицију 
буџета 328, а за апропријацију економске класификације 
481 – Дотације невладиним организацијама, распореде 
средства у нови извор финансирања 08: Добровољни транс-
фери од физичких и правних лица, у укупном износу од 
8.250.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2013. годину, а која је, у складу са 
Анексом 1. Допунског споразума о сарадњи између Града 

Новог Сада и НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину, број 
NM_044300/UD-OS/7335 од 25. априла 2013. године, 
закљученим 8. јула 2013. године, НИС а.д. Нови Сад дозначио 
у буџет Града Новог Сада на име финансирања пројеката 
из области културе. 

II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно 
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13 и 63/13), да у разделу Градске управе за кул-
туру изврши распоређивање средстава из тачке I. овог 
решења, тако да укупан план средстава из буџета за 
апропријацију економске класификације 481, у функцији 
820, износи 154.465.000,00 динара.

III. Сходно тачки I. и 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.

V. Решење доставити:

- Градској управи за финансије,

- Градској управи за културу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 4-21/2013-II

16. август 2013. године

НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић,с.р.

684
На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Но-

вог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), 
а у складу са Захтевом Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, број: XIII-5-1651/2013 од 6. августа 2013. 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 Са-
да за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
55/12 и 34/13), у члану 13, у оквиру раздела 15 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, у функцији 
090 – Социјална заштита некласификована на другом 
месту, а у оквиру новог извора финансирања 08: Добљоровољни 
трансфери од физичких и правних лица, распореде сред-
ства на: 

- позицију буџета 401, а за апропријаацију економске 
класификације 463 – Трансфери осталим нивоима вла-
сти, у износу од 612.000,00 динара и

- позицију буџета 404, а за апропријацију економске 
класификације 481 – Дотације невладиним организацијама 
у износу од 1.580.000,00 динара,
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имајући у виду да нису планирана Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2013. годину, а која је, у складу са 
Анексом 1. Допунског споразума о сарадњи између Града 
Новог Сада и НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину, број 
NM_044300/UD-OS/7335 од 25. априла 2013. године, 
закљученим 8. јула 2013. године, НИС а.д. Нови Сад дозначио 
у буџет Града Новог Сада на име финансирања пројеката 
хуманитарног карактера. 

II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно 
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13 и 63/13), да у разделу Градске управе за социјалну 
и дечију заштиту изврши распоређивање средстава из тач-
ке I. овог решења, тако да укупан план средстава из буџета 
у функцији 090:

- за апропријацију економске класификације 463, изно-
си 255.637.497,42 динара, а у тачки 1. износ „249.249.497,42 
динара“ замењује се износом „249.861.497,42 динара“ и у 
алинеји девет износ „32.820.000,00 динара“ замењује из-
носом „33.432.000,00 динара“, а 

- за апропријацију економске класификације 481, изно-
си 105.868.000,00 динара, а у алинеји четири износ 
„48.000.000,00 динара“ замењује се износом „49.580.000,00“ 
динара.

III. Сходно тачки I. и 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 социјалну и дечију 
заштиту да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће 
измене Финансијског плана прихода и примања и расхода 
и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту 
за 2013. годину.

V. Решење доставити:

- Градској управи за финансије,

- Градској управи за социјалну и дечију заштиту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 4-22/2013-II

16. август 2013. године

НОВИ САД                         Заменик Градоначелника

Борко Илић,с.р.

685
На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за зашти-

ту и унапређење животне средине на територији Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 27/05, 
51/08 и 4/10), а у вези са чланом 100. став 3. Закона о за-
штити животне средине („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. 
закон и 43/11 – одлука УС), 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 2013. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава Буџтеског фонда 
за заштиту животне средине за 2013. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 17/13), тачка 2. мења се и 
гласи:

„2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном 
износу од 252.454.039,20 динара, оствариће се од накна-
де за заштиту и унапређење животне средине која се 
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење 
животне средине на територији Града Новог Сада, дела 
средстава по основу накнаде за загађивање животне средине 
која се наплаћују по Закону о заштити животне средине, 
од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година по 
Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13) и по основу 
донација по Решењу Градоначелника Града Новог Сада 
број: 4-19/2013-II од 1. августа 2013. године, и то од: 

- накнаде за заштиту и уна-
пређење животне средине 240.000.000,00 динара;

- дела накнаде за загађивање 
животне средине 6.200.000,00 динара;

- нераспоређеног вишка 
прихода из ранијих година 5.878.539,20 динара и

- донације 375.500,00 динара.“

2. У тачки 3. подтачка „I. Подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте“ износ: „145.520.000,00“ 
замењује се износом: „151.398.539,20“ и додаје нови став 
1. који гласи: „Део средстава за реализацију подстицајних, 
превентивних и санационих програма и пројеката у износу 
од 145.520.000,00 динара планиран је из извора 01 – при-
ходи из буџета, а део средстава у износу од 5.878.539,20 
динара планиран је из извора 13- нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година“.

Досадашњи ст. 1-3, постају ст. 2-4.

У подтачки „II. Програме и пројекте праћења стања 
животне средине (мониторинг) на територији Града 
Новог Сада“ износ: „22.000.000,00“ замењује се износом: 
„18.500.000,00“.

У подтачки „IV. Научноистраживачке програме и 
пројекте“ износ: „18.000.000,00“ замењује се износом: 
„12.760.780,00“, а у ставу 1. износ: „10.000.000,00“ замењује 
се износом: „4.760.780,00“.

У подтачки „V. Образовне активности и јачање свести 
о потреби заштите животне средине“ износ: „25.000.000,00“ 
замењује се износом: „34.114.720,00“, а у ставу 1. износ: 
„10.000.000,00“ замењује се износом: „19.114.720,00“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 501-2/2013-99-II

16. август 2013. године

НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић,с.р.
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На основу члана 4. став 1. Уговора о сарадњи број: II-
020-2/2013-2518 од 15. маја 2013. године, закљученим 
између Комесаријата за избеглице и миграције Републике 
Србије и Града Новог Сада, Градоначелник Града Новог 
Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 
ПОМОЋИ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ 

УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, НАБАВКОМ 
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1. Разрешава се дужности у Комисији за избор корис-
ника помоћи за стварање и побољшање услова становања 
интерно расељених лица, набавком грађевинског материјала:

- члан –

ЖИВОИН МУНЏИЋ

2. У Комисију за избор корисника помоћи за стварање 
и побољшање услова становања интерно расељених лица, 
набавком грађевинског материјала, именује се:

-  члан –

МИЛЕНА ЧУЧКОВИЋ, дипл. инж. грађевинарства – 
Градска управа за инспекцијске послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 5-128-1/2013-II

15. август 2013. године

НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић,с.р.
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На основу члана 4. став 1. Уговора о сарадњи на 
реализацији „Програма коришћења средстава за решавње 
стамбених потреба и друге програме интеграције избегли-
ца у 2013. години“, број: II-020-2/2013-2898 од 23. маја 2013. 
године и Анекса уговора о сарадњи, број: II-020-2/2013-3608 
од 10. јула 2013. године, закљученим између Комесаријата 
за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог 
Сада, Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 
ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА 

СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА,  
НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1. Разрешава се дужности у Комисији за избор корис-
ника помоћи за побољшање услова становања породица-
ма избеглица, набавком грађевинског материјала:

- члан –

ЖИВОИН МУНЏИЋ

2. У Комисију за избор корисника помоћи за побољшање 
услова становања породицама избеглица, набавком 
грађевинског материјала, именује се:

-  члан –

МИЛЕНА ЧУЧКОВИЋ, дипл. инж. грађевинарства – 
Градска управа за инспекцијске послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-131-1/2013-II
15. август 2013. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Борко Илић,с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

688

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 16. 
ста 1. Одлуке о јавном превозу путника („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 60/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКОГ 

СТАЈАЛИШТА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
ЗА ЛИНИЈУ БРОЈ 14 У УЛИЦИ ГОРЊЕ 

САЈЛОВО У НОВОМ САДУ

I. Одређује се аутобуско стајалиште јавног превоза 
путника за линију број 14 у Улици горње Сајлово, у зони 
раскрснице са Улицом IX, у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“, Нови Сад да изврши обележавање хоризонталне 
и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и 
изградњу аутобуског стајалишта из тачке I. овог решења, 
у свему према Пројекту техничког регулисања саобраћаја 
број: 7925 од 14. августа 2013. године, који је израдила 
Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
„Завод за изградњу Града“, Нови Сад, и да постављену 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације 
и опреме. 

III. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу 
„Нови Сад“, Нови Сад, да на аутобуском стајалишту из 
тачке I. овог решења постави стајалишне табле са назна-
ком БУС, изводом из важећег реда вожње и називом 
стајалишта, надстрешницу и корпе за отпатке.
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IV. Рок за извршење овог решења је 1. септембар 2013. 
године. 

V. 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-34-4084/2013                                                                                  
20. август 2013. године

НОВИ САД                                                                          

в.д. Начелника

Викторија Пауновић, с.р. 
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 16. 
став 1. Одлуке о јавном превозу путника („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 60/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКОГ 

СТАЈАЛИШТА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ ФРУШКОГОРСКОГ 
ПУТА И СОКОЛСКЕ УЛИЦЕ У СРЕМСКОЈ 

КАМЕНИЦИ

I. Одређује се аутобуско стајалиште јавног превоза 
путника у зони раскрснице Фрушкогорског пута и Соколске 
улице у Сремској Каменици.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“, Нови Сад да изврши обележавање хоризонталне 
и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и 
изградњу аутобуског стајалишта из тачке I. овог решења, 
у свему према Пројекту техничког регулисања саобраћаја 
број: 7381 од 14. августа 2013. године, који је израдила 
Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
„Завод за изградњу Града“, Нови Сад, и да постављену 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације 
и опреме. 

III. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу 
„Нови Сад“, Нови Сад, да на аутобуском стајалишту из 
тачке I. овог решења постави стајалишне табле са назнаком 
БУС, изводом из важећег реда вожње и називом стајалишта, 
надстрешницу и корпе за отпатке.

IV. Рок за извршење овог решења је 15. септембар 2013. 
године. 

V. 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-34-4085/2013                                                                                  
20. август 2013. године

НОВИ САД                                                                          

в.д. Начелника

Викторија Пауновић, с.р.

Градска пореска управа

—
ГРАД НОВИ САД
Градска пореска управа
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

Извршилац за послове пореског 
 књиговодства и финансијског 
 извештавања                                          1 извршилац

Услови:

Виша стручна спрема у трајању од две године, економ-
ског смера, најмање три године радног искуства у струци, 
познавње рада на рачунару и положен државни стручни 
испит.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма:

− 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 објављивања 
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ 
о завршеној вишој школи,  Уверење о положеном државном 
стручном испиту, Доказ о радном искуству у струци, Уверење 
о држављанству РС 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 пореска управа
Број: XXI-111/2013-37
21. август 2013. године
НОВИ САД

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

17

На основу члана 33. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), председник Скупштине Града Новог Сада доноси 
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О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ”ЧЕНЕЈ”

1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног 
одбора Месне заједнице „Ченеј“ за 8. септембар 2013. го-
дине, од 7 до 20 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са 
Одлуком о месним заједницама („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 28/00, 10/04 и 30/10) и Статутом Месне 
заједнице „Ченеј“, а изборне радње почињу да теку од 8. 
августа 2013. године.

3. Рок за подношење предлога за кандидате, за члано-
ве Савета и Надзорног одбора Месне заједнице „Ченеј“ 
истиче 2. септембра 2013. године, у 15,30 часова.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на огласној табли Месне заједнице „Ченеј“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА
Број: 06-1/2013-1040-I
6. август 2013. године
НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић,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

681 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1083

682 Решење о одобрењу да се у Одлуци о 
 буџету Града Новог Сада за 2013. годину
 распореде средства Градској управи за 
 спорт  и омладину 1083

683 Решење о одобрењу да се у Одлуци о 
 буџету Града Новог Сада за 2013. годину
 распореде средства Градској управи за 
 културу 1084

684 Решење о одобрењу да се у Одлуци о 
 буџету Града Новог Сада за 2013. годину
 распореде средства Градској управи за 
 социјалну и дечију заштиту 1084

685 Решење о изменама и допуни Програ-
 ма коришћења средстава Буџетског 
 фонда за заштиту животне средине за 
 2013. годину 1085

686 Решење о разрешењу и именовању чла-
 на Комисије за избор корисника помоћи 
 за стварање и побољшање услова ста-
 новања интерно расељених лица, наба-
 вком грађевинског материјала 1086

687 Решење о разрешењу и именовању чла-
 на Комисије за избор корисника помоћи 
 за побољшање услова становања поро-
 дицама избеглица,  набавком грађевин-
 ског материјала 1086

Градска управа за саобраћај и путеве

688 Решење о одређивању аутобуског ста-
 јалишта јавног превоза путника за ли-
 нију број 14 у Улици горње Сајлово у 
 Новом Саду 1086

689 Решење о одређивању аутобуског ста-
 јалишта јавног превоза путника у зони 
 раскрснице Фрушкогорског пута и Соко-
 лске улице у Сремској Каменици 1087

Градска пореска управа

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време до годину дана 
 на радно место - Извршилац за посло-
 ве пореског књиговодства и финансиј-
 ског извештавања - 1 извршилац 1087

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

17 Одлука о расписивању избора за чла-
 нове Савета и Надзорног одбора Месне 
 заједнице ”Ченеј” 1088


