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На основу члана 38. став 2. Одлуке о градским упра-

вама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада, 
на 296. седници од 25. априла 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БАЊАЦ НИКОЛИ, дипл. правник-мастер, престаје дуж-
ност в.д. заменика начелника Градске управе за заштиту 
животне средине, са 25. априлом 2016. године, по основу 
поднете оставке.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2016-26/а
25. април 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и члана 35. став 1. Одлуке о градским управама 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 
39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада, на 
296. седници од 25. априла 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БЈЕЛИЦА ЕЛМА, дипломирани хемичар-биохемија, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за заштиту животне средине, почев од 26. априла 2016. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за заштиту животне средине, по спроведеном Јавном огласу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2016-26/б
25. април 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

 Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу поглавља 11. тачка 1. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/16, 6/16 и 22/16), а пово-
дом Јавног позива за стручно оспособљавање приправ-
ника на територији Града Новог Сада у 2016. години, на 
предлог Комисије за реализацију мера запошљавања, Гра-
доначелник Града Новог Сада, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
У 2016. ГОДИНИ

1. У Одлуци о одобравању средстава за финансирање 
програма приправника на територији Града Новог Сада у 
2016. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 
22/16) у тачки 1. у табели у редном броју 66. колона „Адреса 
послодавца“ мења се и гласи: „Радничка 20а“.

У редном броју 71. колона „Назив послодавца“ мења се 
и гласи: „Предшколска установа „Луња и Маза“.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК    
Број: 3-112/2016-2-II
14. април 2016. године 
НОВИ САД                          

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу поглавља 11. тачка 3. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/16, 6/16 и 22/16), а пово-
дом Јавног позива за организовање јавних радова од инте-
реса за Град Нови Сад у 2016. години, на предлог Комисије 
за реализацију мера запошљавања, Градоначелник Града 
Новог Сада, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ 
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ОД 

ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД 
У 2016. ГОДИНИ

1. У Одлуци о одобравању спровођења јавних радова 
од интереса за Град Нови Сад у 2016. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 25/16) у тачки 2. у табели у 
редном броју 2. колона „Подносилац пројекта и извођач 
јавног рада“ мења се и гласи: „Удружење грађана „Земља 
живих“, Шафарикова 39 локал 14, Нови Сад“.

У назив колоне „Укупна средства“ додају се речи: „у 
динарима“.

У редном броју 9. колона „Укупна средства” износ: 
„249.315,00“ замењује се износом: „238.515,00“.

У редном броју 19. колона „Подносилац пројекта и 
извођач јавног рада“ мења се и гласи: „Хуманитарна 
организација „Владика Платон Атанацковић“, Шафарикова 
39 локал 14, Нови Сад“.

У реду „Укупно“ у досадашњој колони „Укупна средства“ 
износ: „10.678.260,00“ замењује се износом: „10.667.460,00“.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК    
Број: 3-151/2016-216-1-II
25. април 2016. године 
НОВИ САД                          Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.

Градска управа за комуналне послове
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На основу члана 22. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 
88/11), члана 12. став 1. тачка 20. и члана 18. став 2. тачка 
1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне 
организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног 
предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13), 
члана 24. став 1. тачка 20. и члана 46. став 1. тачка 1. Ста-
тута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ 
од 13. марта 2013. године и Уредбе о утврђивању 
методологије за одређивање цене снабдевања за крајњег 
купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 
63/15) и Решења о давању сагласности на продајне цене 
производње и испоруке топлоте за грејање просторија и 
продајне цене за утрошену топлоту за припрему топле 
потрошне воде број: 352-1/2016-504-II коју је донело Град-
ско веће Града Новог Сада на 297. седници дана 26. априла 
2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Новосадска топлана“ на 1/48. седници одржаној 28. априла 
2016. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОДАЈНОЈ ЦЕНИ ПРОИЗВОДЊЕ И 
ИСПОРУКЕ ТОПЛОТЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ 
ПРОСТОРИЈА И ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ЗА 

УТРОШЕНУ ТОПЛОТУ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ 
ПОТРОШНЕ ВОДЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се продајне цене производње и 
испоруке топлоте за грејање просторија:

ПОТРОШАЧИ Јединица мере
Предлог продајних цена 

производње и испоруке топлоте за 
грејање просторија

1 2 3

СТАМБЕНИ – ГРЕЈАЊЕ

- за утрошену енергију дин/kWh 5,39

- за инсталисану снагу дин/kW 230,11

ИЛИ

- укупно по m2 дин/m2 92,36

ПОСЛОВНИ – ГРЕЈАЊЕ

- за утрошену енергију дин/kWh 5,39

- за инсталисану снагу дин/kW 230,11

ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА дин/m3 231,57
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Цене су исказане без пореза на додату вредност.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује 
се од 1. маја 2016. године и биће објављена у „Службеном 
листу Града Новог Сада“.

Члан 3.

Даном почетка примене ове Одлуке престају да важе 
Одлуке Управног одбора број: 03-12048/1 од 25.11.2011. 
године и 01-13865/1 од 16.11.2012. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
Број: 01-5452
28. април 2016. године
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора
Александар Цековић, маст. инж. маш.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, 

на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10 – испр., 
19/10 – испр., 50/10, 44/11, 38/12, 7/13 – испр., 28/14 и 11/15), 
доноси

РЕШЕЊЕ
O ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 
ЗА МОТОЦИКЛЕ НА БУЛЕВАРУ МИХАЈЛА 

ПУПИНА И У УЛИЦАМА ИЛИЈЕ 
ОГЊАНОВИЋА, МИЛОША БАЈИЋА И 

ЈЕВРЕЈСКОЈ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за мотоцикле на 
Булевару Михајла Пупина и у улицама Илије Огњановића, 
Милоша Бајића и Јеврејској у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад да паркиралишта из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију према 
Пројектима техничког регулисања саобраћаја број ПС0295 
од 01.10.2015. године, ПС0258-01 од 18.01.2016. године, 
ПС0281 од 14.09.2015. године и ПС0220-01 од 04.09.2015. 
године, које је израдило Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Нови Сад, у оном делу који третира 
паркинг-места дефинисана за паркирање мотоцикала и 
мопеда.

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

IV. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 12. мај 2016. године.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању општег паркиралишта за мотоцикле и мопеде 
у Улици Илије Огњановића у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 9/11).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
Број: IV-34-1298/2016
20. април 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

___

Градска пореска управа

ГРАД  НОВИ САД
Градска пореска управа 
Булевар Михајла Пупина бр. 3

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С

за пријем у радни однос запослених на одређено време 
од шест месеци због повећаног обима посла, на радна 
места     

                      

1.   Порески инспектор   
 Одсек за пореску контролу физичких 
 лица, предузетника и правних 
 лица  2 извршиоца

2.   Надзорник   
 Одсек за пореску контролу физи-
 чких лица, предузетника и правних 
 лица   3 извршиоца

                       

3.   Руководилац групе за контролу 1 извршилац
      

4.   Порески извршитељ       
 Одсек за наплату 1 извршилац

5.   Надзорник          
     Одсек за пореско књиговодство и 

 финансијско извештавање 2 извршиоца

6.   Порески сарадник 
 Oдсек за пореско књиговодство и 
 финансијско извештавање 1 извршилац 
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Услови:

За 1. Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије и мастер стру-
ковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит и познавање 
рада на рачунару.

За 2. Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије и мастер стру-
ковне 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. Стечено високо образовање из научне области 
педагошке науке на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије,  и мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, најмање једна година радног иску-
ства у пословима пореске управе, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

За 4.  Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије и мастер стру-
ковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит и познавање 
рада на рачунару.

За 5. Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије и мастер стру-
ковне 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 6. Стечено високо образовање из научне области 
економске науке на студијама првог степена (основне ака-
демске студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање три године, најмање једна година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит и познавање 
рада на рачунару.

За радна места од 1. до 6. кандидат 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 државном 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,

-   Доказ о завршеном факултету (оверена фотокопија),

-   Уверење о положеном државном стручном испиту, 

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

-   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 (не старије 
од шест месеци) 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 пореска управа 
Број: XXI-111/2016-26
27. април 2016. године
НОВИ САД



28. април 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 27 – Страна 1245.    



1246. страна – Број 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 28. април 2016.



28. април 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 27 – Страна 1247.    



1248. страна – Број 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 28. април 2016.

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће
253 Решење о престанку дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе за
 заштиту животне средине 
 (Никола Бањац) 1241

254 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за заштиту
 животне средине (Елма Бјелица) 1241

Градоначелник
255 Одлука о изменама Одлуке о одобравању
 средстава за финансирање програма 
 приправника на територији Града Новог 
 Сада у 2016. години 1241

256 Одлука о изменама Одлуке о одобравању
 спровођења јавних радова од интереса 
 за Град Нови Сад у 2016. години 1242

Градска управа за комуналне послове
257 Одлука о продајној цени производње и 
 испоруке топлоте за грејање просторија 
 и продајне цене за утрошену топлоту за 
 припрему топле потрошне воде 1242

Градска управа за саобраћај и путеве

258 Решење o одређивању општег паркира-
 лишта за мотоцикле на Булевару Михајла 
 Пупина и  у улицама Илије Огњановића, 
 Милоша Бајића и Јеврејској у Новом Саду 1243

Градска пореска управа

— Оглас за за пријем у радни однос запо-
 слених на одређено време од шест 
 месеци због повећаног обима посла, 
 на радна места     

 1. Порески инспектор у Одсеку за пореску 
     контролу физичких лица, предузетника 
     и правних лица -  2 извршиоца

 2. Надзорник у Одсеку за пореску конт-
     ролу физичких лица, предузетника и 
     правних лица -  3 извршиоца

  3. Руководилац групе за контролу - 
     1 извршилац

       4. Порески извршитељ у Одсеку за 
     наплату - 1 извршилац

 5. Надзорник у  Одсеку за пореско књиго-
     водство и финансијско извештавање 
     - 2 извршиоца

 6. Порески сарадник у Oдсеку за пореско
     књиговодство и финансијско извешта-
     вање - 1 извршилац 1243


