СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXV - Број 36

НОВИ САД, 16. јун 2016.

ГРАД НОВИ САД

примерак 20,00 динара

16.873,00 EUR, за Програм подршке дворанама – За биоскопску дворану Културног центра Новог Сада, на основу
Уговора бр. 05-10/15 између EURIMAGES (Европског
фонда за подршку копродукције и дистрибуције креативних кинематографских и аудиовизуелних радова Савета
Европе) и Културног центра Новог Сада.

Градоначелник
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а поводом Захтева за измену Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2016. годину, број X-6-3/16120-3 од 1. јуна 2016. године, који је Градска управа за
културу доставила Градској управи за финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 62/15), у члану 13, у оквиру Раздела 12 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, у Функцији 820 – Услуге културе, за Програм 13:
Развој културе (шифра 1201), распореде средства у укупном износу од 8.660.000,00 динара, која нису планирана
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, а
која су одобрена установама културе чији је оснивач Град
Нови Сад.
Део средстава из става 1. ове тачке у износу од
6.570.000,00 динара одобрен је као трансфер од других
нивоа власти, а по Решењу Министарства културе и
информисања, број: 401-01-146/2016-03 од 9. маја 2016.
године, којим је Стеријином позорју одобрено 5.000.000,00
динара, као и решењима Покрајинског секретаријата за
културу и јавно информисање, односно уговорима које је
овај секретаријат закључио са установама културе, и то:
- по Решењу, број: 132-451-48/2016 од 12. априла
2016. године, Стеријином позорју одобрено је
950.000,00 динара,
- по Решењу, број: 132-451-52/2016 од 21. априла
2016. године, Заводу за заштиту споменика културе
Града Новог Сада одобрено је 500.000,00 динара,
- по Решењу, број: 132-451-52/2016 од 21. априла
2016. године, Музеју Града Новог Сада одобрено је
80.000,00 динара, и
- по Решењу, број: 132-451-3192/2016-02 од 23. маја
2016. године, Градској библиотеци у Новом Саду
одобрено је 40.000,00 динара.
Део средстава из става 1. ове тачке у износу од
2.090.000,00 динара је процењена динарска противвредност одобрене донације од међународних организација Културном центру Новог Сада, у износу од

II. Задужује се Градска управа за финансије да, сагласно члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон
и 103/15), у разделу Градске управе за културу, у Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, изврши распоређивање средстава из тачке I. овог
решења, у оквиру Главе 12.02 – Установе културе, у
Функцији 820 – Услуге културе, и то тако да износ од
6.570.000,00 динара, који је намењен за Програмску активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву (шифра 1201-0002), у оквиру Програма 13: Развој
културе (шифра 1201), распореди у нови извор
финансирања 07: „Трансфери од других нивоа власти“, а
за апропријације економских класификација на следећим
позицијама буџета:
- на позицији 426, економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 1.412.430,00 динара,
- на позицији 427, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, износ од 5.117.570,00 динара, и
- на позицији 428, економска класификација 426 –
Материјал, износ од 40.000,00 динара.
Средства из тачке I. став 3. овог решења распоређују
се у нови извор финансирања 06: „Донације од
међународних организација“, од чега је 50.000,00 динара,
распоређених на позицији буџета 421, за апропријацију
економске класификације 482 – Порези, обавезне таксе,
казне и пенали, намењено за Програмску активност:
Функционисање локалних установа културе (шифра 12010001), у оквиру Програма 13: Развој културе (шифра
1201), док је део од 2.040.000,00 динара, којим ће се финансирати Програмска активност: Подстицаји културном
и уметничком стваралаштву (шифра 1201-0002), у оквиру
истог Програма, намењен за апропријације економских
класификација на позицијама буџета:
- 424, економска класификација 421 - Стални трошкови, за коју је распоређен износ од 540.000,00 динара,
и
- 427, економска класификација 424 – Специјализоване
услуге, за коју је распоређено 1.500.000,00 динара.
III. Задужује се Градска управа за финансије да у складу са тачком II. овог решења изврши одговарајућа
усклађивања износа средстава у Општем, Посебном и
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Програмском делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2016. 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 2016. годину, ради
укључивања донације и наменских трансферних средстава у финансирање расхода установа културе из тачке I.
овог решења.
V. Решење доставити:

16. јун 2016.

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 24. јун 2016.
године.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

- 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 ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-18/2016-II
14. јун 2016. године
НОВИ САД
п.о. овлашћењу
Број: II-020-2/2016-3919
од 14. јуна 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1984/2016
9. јун 2016. године
НОВИ САД
в.д.начелника
Викторија Пауновић, с.р.

Служба за заједничке послове

Члан Градског већа
Владимир Стојковић, с.р.

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

Градска управа за саобраћај и путеве

Објављује
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог
Сада, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима
на територији Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 4/10, 5/10 – испр., 19/10 – испр., 50/10,
44/11, 38/12, 7/13 – испр., 28/14 и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДНОГ ПАРКИНГ-МЕСТА
ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
СИМЕОНА ПИШЧЕВИЋА НА РЕЖИЈСКОЈ
САОБРАЋАЈНИЦИ КОД К.БР. 11
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се једно паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Симеона
Пишчевића на режијској саобраћајници код к.бр. 11 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 складу са Саобраћајним пројектом број 10031
од 1. јуна 2016. године, који је израдила Служба за развој
и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду.

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на одређено
време, у трајању до шест месеци, због повећаног
обима посла, на радно место
Извршилац за послове јавних набавки

1 извршилац

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

16. јун 2016.
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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 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
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- Уверење 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 и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/2016-40
14. јун 2016. године
НОВИ САД
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД
Градоначелник
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Решење о одобрењу да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2016.
годину распореде средства Градској
управи за културу

1361

Градска управа за саобраћај и путеве
320

Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици
Симеона Пишчевића на режијској саобраћајници код к.бр. 11 у Новом Саду

1362

Служба за заједничке послове
–

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време, у трајању
до шест месеци, због повећаног обима
посла, на радно место - Извршилац за
послове јавних набавки - 1 извршилац

1362

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

