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На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), а у вези са Закључком Владе Републике Србије 
05 број: 351-4583/2015 од 23. априла 2015. године и Пра-
вилника о допунама Правилника о начину реализације про-
грама и пројеката у 2015. години, чија је реализација запо-
чета из средстава Фонда за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине, број 031-14/2015, који је Покрајинска 
влада донела дана 28. априла 2015. године, Скупштина 
Града Новог Сада, на XXXIX седници од 29. априла 2015. 
године доноси

О Д Л У К У
О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
У ВЕЗИ СА НАСТАВКОМ РАДОВА НА 
ИЗГРАДЊИ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА 

ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ

 Члан 1.

Овом одлуком утврђује се начин реализације средстава 
Аутономне Покрајине Војводине, као органа финансирања 
Пројекта "Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав 
у Новом Саду" (у даљем тексту: Пројекат) у вези са настав-
ком радова на изградњи моста.

Средства из става 1. овог члана реализоваће се у складу 
са годишњим програмом за реализацију средстава Ауто-
номне Покрајине Војводина у вези са наставком радова на 
изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом 
Саду (у даљем тексту: Програм), који доноси Градско веће 
Града Новог Сада.

Члан 2.

Програм обухвата наставак радова на изградњи 
Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду, који ће 
бити финансирани трансферним средствима из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине, а која ће Аутономна 
Покрајина Војводине, као орган финансирања Пројекта 
пренети Граду Новом Саду за потребе плаћања фактура 
AZVI S.A. као извођачу радова (у даљем тексту: извођач 
радова).

Члан 3.

Трансферна средства из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине биће распоређена у Посебном делу Одлуке о 
буџету Града Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 68/14), у Разделу 04 Градска управа 
за комуналне послове, Глава 04.02 ЈП "Завод за изградњу 
Града", функција 451 – Друмски саобраћај, Програм 1: 
Локални развој и просторно планирање, ПА: Уређивање 
грађевинског земљишта, Позиција 148, Економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у нови 
извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти.

Члан 4.

Програм ће реализовати Јавно предузеће "Завод за 
изградњу Града" у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

Члан 5.

Плаћање по фактурама достављеним од стране Инве-
ститора вршиће се у складу са Уговором 09СЕР01 04 11 
02 од 25. јануара 2011. године за изградњу Жежељевог 
моста преко реке Дунав у Новом Саду ЛОТ 2 – грађевински 
радови, Анексом 1 Уговора 09СЕР01 04 11 02 од 25. јануара 
2011. године за изградњу Жежељевог моста преко реке 
Дунав у Новом Саду ЛОТ 2 – грађевински радови ,и законом.

Члан 6.

Завод подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи 
извештај о реализацији ове одлуке.

Члан 7.

Завод може да врши плаћање у складу са овом одлу-
ком одмах по доношењу Програма.

Завод ће ускладити Програм пословања Јавног 
предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду за 
2015. годину у року од 90 дана од дана доношења Про-
грама, односно његове измене.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-726-I
29. април 2015. године  
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 14. став 1. Закона о локалним избо-

рима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/07,34/10-Одлука УС и 54/11), Скупштина Града Новог 
Сада на XXXIX седници од 29. априла 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИЦЕ ЧЛАНА 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I
У Градску изборну комисију именује се за заменицу 

члана:
ЈОВАНА БЕКИЋ , „ИЗБОР ЗА БОЉИ НОВИ САД – Бојан 

Пајтић“.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-156/2015-I
29. април 2015. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 9. став 1. Одлуке о образовању Службе 

за интерну ревизију Града Новог Сада ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 38/13 и 36/14) Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ДРАГАНА ЈОЈИЋ, мастер економиста, разрешава се 

дужности заменика шефа Службе за интерну ревизију Града 
Новог Сада, са 30. априлом 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 47-4/2015-1-30-II    
15. април 2015. године        
НОВИ САД Градоначелник

    Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/14), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Ставља се ван снаге Решење о употреби средстава 

текуће буџетске резерве, број 401-6/2015-II од 16. марта 
2015. године.

2. Решење доставити:
 - Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор и

 - Градској управи за образовање
3. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 

Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-6/2015-II/а    
21. април 2015. 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 члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11 
и 32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. Одлуке о градским 
управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13) доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 
ДЕЛУ БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, ОД 

УЛИЦЕ ИГЊАТА ПАВЛАСА ДО ПИОНИРСКЕ 
УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на делу 
Булевара Михајла Пупина, од Улице Игњата Павласа до 
Пионирске улице у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду да постави саобраћајну сигнализацију 
према Саобраћајном пројекту број 9250 од 16. априла 2015. 
године, који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" 
у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Ката-
стар саобраћајне сигнализације и опреме.

III. Рок за извршење овог решења је 1. јун 2015. године.
IV. 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-34-1403/2015
29. април 2015. године
НОВИ САД  в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р. 

Градска управа за комуналне послове
— 
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове 
Жарка Зрењанина бр. 2
О б ј а в љ у ј е
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О Г Л А С
за пријем у радни однос на одређено време до 30.06.2015. 

године, на радно место

1.  Извршилац за финансијске послове за директне 
кориснике буџетских средстава - 1 извршилац  

 Услови:
Стечено високо образовање из научне области економске 

науке, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, једна година радног 
стажа у струци, положен државни стручни испит и познавање 
рада на рачунару.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, 
и то:

-  да је држављанин Републике Србије
-  да је пунолетан
-  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 држав-
ном органу.

Оглас остаје отворен осам  дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Новог Сада".

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: 
-  Пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству,

-   Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема, 

-   Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
стажу у струци, 

 -  Оригинал или оверена фотокопија Уверења о поло-
женом државном стручном испиту,

-   Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 
књиге рођених,

-  Оригинал или оверена фотокопија Уверења o 
држављанству РС (не старије од шест месеци),

-   Оригинал Уверења о здравственом стању (не старије 
од шест месеци),

-   Уверење од суда да против лица није покренута истрага 
и да није подигнута оптужница и

-  Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано 
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.

Напомена: 
Пријаве са наведеним доказима подносе се 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове 
Број: III-111/2015-11
28. април 2015. године
НОВИ САД

Градска управа за опште послове
—
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за опште послове 
Жарка Зрењанина 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, 

због замене привремено одсутне запослене на радно место 
1. Извршилац за пријем захтева за 

издавање извода и уверења 1 извршилац
Услови:
Средња школа друштвеног, природног, економског или 

техничког смера у трајању од четири године, положен 
државни стручни испит, најмање шест месеци радног иску-
ства у струци и познавање рада на рачунару.

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

-   да је држављанин Републике Србије
-   да је пунолетан
-   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 држав-
ном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања 
у ”Службеном листу Града Новог Сада”.

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: 
-  Пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству,

-   Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стру-
чна спрема, 

-   Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
искуству у струци, 

-   Оригинал или оверена фотокопија Уверења о поло-
женом државном стручном испиту,

-  Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених,

-  Оригинал или оверена фотокопија Уверења o држа-
вљанству РС (не старије од шест месеци),

-   Оригинал уверења о здравственом стању (не старије 
од шест месеци),

-   Уверење од суда да против лица није покренута истрага 
и да није подигнута оптужница и

-  Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано 
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.

Напомена: 
Пријаве са наведеним доказима подносе се 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове 
Број: XV-111/2015-7
27. април 2015. године
НОВИ САД
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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

С А Д Р Ж А Ј
ГРАД НОВИ САД

Скупштина

238 Одлука о начину реализације средстава 
 Аутономне Покрајине Војводине у вези 
 са наставком радова на изградњи Жеже-
 љевог моста преко реке Дунав у Новом 
 Саду 459

239 Решење о именовању заменице члана 
 Градске изборне комисије 460

Градоначелник

240 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника шефа Службе за интерну ревизију 
 Града Новог Сада (Драгана Јојић) 460

241 Решење о стављању ван снаге Решења 
 о употреби средстава текуће буџетске 
 резерве, број 401-6/2015-II од 16. марта 
 2015. године 460

Градска управа за саобраћај и путеве

242 Решење о измени режима саобраћаја 
 на делу Булевара Михајла Пупина, од 
 Улице Игњата Павласа до Пионирске 
 улице у Новом Саду 460

Градска управа за комуналне послове

— Оглас за пријем у радни однос на одре-
 ђено време до 30.06.2015. године, на 
 радно место -  Извршилац за финансиј-
 ске послове за директне кориснике бу-
 џетских средстава - 1 извршилац   460

Градска управа за опште послове

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на одређено време, због замене 
 привремено одсутне запослене на рад-
 но место - Извршилац за пријем захте-
 ва за издавање извода и уверења 
 - 1 извршилац 461


