СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXV - Број 35

НОВИ САД, 10. јун 2016.

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

Градско веће
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На основу члана 14. Одлуке о радном времену објеката
у којима се обавља угоститељска делатност на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 63/15) и члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 305. седници од 9. јуна 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобрава се другачији завршетак радног времена
угоститељских објеката за пружање услуга исхране и
пића од радног времена утврђеног Одлуком о радном
времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 63/15), тако да за време
одржавања Европског првенства у кошарци за ветеране и
других манифестација од значаја за Град Нови Сад (Интер фест, Тамбурица фест, Инфант, Cinema city, Youth fair
и Караван „Моја Србија“) у периоду од 16. јуна до 7. јула
2016. године, угоститељски објекти могу да раде радним
данима и недељом до 24,00 сата, а петком и суботом до
01,00 сат наредног дана, а за време одржавања EXIT
FESTIVALA могу да раде 08. и 09. јула 2016. године до
02,00 сата наредног дана, а 10. јула 2016. године до 24,00
сата.
II. Ово решење се не односи на угоститељске објекте
који су добили решење о продужењу радног времена у
складу са тачком 8. Одлуке о радном времену објеката у
којима се обавља угоститељска делатност на територији
Града Новог Сада.
III. Ово решење доставити:
- Градској управи за инспекцијске послове
- Област комуналне инспекције и
- Сектор комуналне полиције.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-316/2016--II
9. јун 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

примерак 20,00 динара

На основу члана 47. став 1. тачка 17. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. БОЈАН ТОРБИЦА, дипломирани правник, разрешава
се дужности помоћника Градоначелника Града Новог
Сада, са 2. јуном 2016. године, због именовања на другу
функцију.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2016-3859
2. јун 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 –
др. закон и 103/15) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 62/15), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 62/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту , Програм 15 – Локална самоуправа (шифра 0602), Програмска активност:
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
(шифра 0602-0001), са позиције буџета 333, економска
класификација 499 – Средства резерве – Текућа резерва,

1358. страна – Број 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и
издатака Градске управе за финансије за 2016. годину, са
позиције 333.01.02, одобравају се средства Градској
управи за спорт и омладину у износу од
2.400.000,00 динара
(двамилионачетиристотинехиљададинара 00/100)
ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за Програмску активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, у оквиру
Програма: Развој спорта и омладине, а на име
организације „Светског првенства у спортском риболову у
дисциплини фидер 2016“, које ће бити одржано у Новом
Саду од 13. до 19. јуна 2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 13, глава 13.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
СПОРТ И ОМЛАДИНУ, у оквиру функције 810 – Услуге
рекреације и спорта, на позицију буџета 443, економска
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама,
за Програмску активност: Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима (шифра 13010001), Програм: 14 – Развој спорта и омладине (шифра
1301), тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 293.910.550,00 динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије, и
- Градска управа за спорт и омладину.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и
- Градској управи за спорт и омладину.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-20/2016-II
10. јун 2016. године
НОВИ САД
п.о. овлашћењу
Број: II-020-2/2016-3735
од 7. јуна 2016. године
Члан Градског већа
Владимир Стојковић, 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
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16
– одлука УС) 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

10. јун 2016.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „22. АВГУСТ“ У БУКОВЦУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне школе „22. август“ у Буковцу.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постави саобраћајну
сигнализацију и опрему према Саобраћајном пројекту
број 9723.5 од 2. јуна 2016. 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 Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2016. 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-34-1954/2016
8. јун 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16
– одлука УС) 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

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У
РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се заштита пешачких површина испред
кућног броја 17 и кућног броја 19а у Радничкој улици у Новом Саду, постављањем металних стубића.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање металних
стубића из тачке I. овог решења, према Саобраћајном
пројекту број 9847 од 29. марта 2016. године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду.
III. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2016. 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-34-1950/2016
7. јун 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

10. јун 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16
– одлука УС) 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

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ТРОТОАРА И ОГРАДЕ
ПАРЦЕЛЕ У КАРАЂОРЂЕВОЈ УЛИЦИ У
БУКОВЦУ НАСПРАМ КУЋНОГ БРОЈА 46
I. Одређује се заштита тротоара и ограде парцеле,
постављањем металних стубића, у Карађорђевој улици у
Буковцу, наспрам кућног броја 46.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање металних
стубића из тачке I. овог решења, према Саобраћајном
пројекту број 10003 од 24. маја 2016. године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду.
III. Рок за извршење овог решења је 1. август 2016. 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-34-1843/2016
31. мај 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

Служба за заједничке послове

—
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на одређено време до три месеца, због повећаног обима посла, на радно
место:
1. Шеф Одсека за одржавање
објеката, уређаја и опреме
1 извршилац

Број 35 – Страна 1359.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области организационе науке или друге научне области из поља 2:
техничко-технолошке науке на студијама првог степена
(основне струковне студије), односно на пословним
студијама у трајању до три године, три године радног искуства 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 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,
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци),
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених
- 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 (не старије од шест месеци).
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, неразумљиве и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIХ-111/2016-39
9. јун 2016. године
НОВИ САД

1360. страна – Број 35
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10. јун 2016.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
313

Решење о одобрењу другачијег завршетка радног времена угоститељских
објеката за пружање услуга исхране и
пића од радног времена утврђеног Одлуком о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност
на територији Града Новог Сада

1357

Градоначелник
314

315

Решење о разрешењу дужности помоћника Градоначелника Града Новог
Сада (Бојан Торбица)

1357

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1357

Градска управа за саобраћај и путеве
316

317
318

Решење о измени режима саобраћаја
у зони основне школе „22. август“ у
Буковцу

1358

Решење о заштити пешачких површина у
Радничкој улици у Новом Саду

1358

Решење о заштити тротоара и ограде
парцеле у Карађорђевој улици у Буковцу
наспрам кућног броја 46

1359

Служба за заједничке послове

—

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време до три месеца,
због повећаног обима посла, на радно
место - Шеф Одсека за одржавање објеката, уређаја и опреме - 1 извршилац

1359

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

