
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година  XXXV - Број 60 НОВИ САД,  4. октобар 2016. примерак 40,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

758
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 
53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон 
и 9/16 – одлука УС), Градско веће Града Новог Сада на 21. 
седници од 21. септембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И 

ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА САВЕТА ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о именовању председника, заменика пред-
седника, чланова, секретара и заменика секретара Савета 
за координацију послова безбедности саобраћаја на путе-
вима на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 48/16 и 52/16) у тачки I. алинеја 
трећа подтачка 4. мења се и гласи: „Радивој Павлов, Град-
ска управа за саобраћај и путеве“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3100/2016-II
21. септембар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Градоначелник

759
На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др. 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 
96/15 и 106/15), а у вези са чланом 16. став 2. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог 
Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здрав-
ствене установе и издавање потврде о смрти на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
36/11, 5/12, 22/13, 71/13, 8/14, 26/14, 51/14, 6/15 и 39/16), у 
тачки I, после речи: „др Бранислава Цветићанин“, додаје 
се запета и речи: „др Небојша Стојановић, др Бојана 
Лазаревић“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-61/2016-II
28. септембар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

760
На основу члана 34. став 3. 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), Градоначелник 
Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Марија Гајић, дипломирани економиста, разрешава 
се дужности помоћника начелника за област заштите 
животне средине у Градској управи за заштиту животне 
средине Града Новог Сада од 30. септембра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2016-272-II
27. септембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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761
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначел-
ник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Радмила Раковић, дипломирани инжењер технологије 

- мастер, разрешава се дужности помоћника начелника за 
област заштите животне средине у Градској управи за 
заштиту животне средине Града Новог Сада од 30. сеп-
тембра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2016-271-II
27. септембар 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

762
На основу члана 34. став 3. 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), Градоначелник 
Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Сенка Ђаковић, дипломирани економиста, разрешава 

се дужности помоћника начелника за финансијско-економске 
послове у Градској управи за заштиту животне средине 
Града Новог Сада од 30. септембра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2016-270-II
27. септембар 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

763
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначел-
ник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Мр Драгица Бранковић, дипломирани биолог, маги-

стар технолошких наука, разрешава се дужности помоћника 
начелника за област заштите животне средине у Градској 
управи за заштиту животне средине Града Новог Сада од 
30. септембра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2016-274-II
27. септембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

764
На основу члана 34. став 3. 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), Градоначелник 
Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Мр Драгица Бранковић, дипломирани биолог, маги-

стар технолошких наука, поставља се за помоћника начел-
ника за спровођење програмских активности, праћење 
стања и предузимање мера у циљу унапређења животне 
средине и информисање у Градској управи за заштиту 
животне средине Града Новог Сада од 1. октобра 2016. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2016-275-II
27. септембар 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

765
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначел-
ник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Винка Крејић-Савић, дипломирани правник, поставља 

се за помоћника начелника за правне послове у Градској 
управи за заштиту животне средине Града Новог Сада од 
1. октобра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2016-264-II
27. септембар 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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766
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градоначел-
ник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Сенка Ђаковић, дипломирани економиста, поставља 

се за помоћника начелника за финансијско-економске 
послове у Градској управи за заштиту животне средине 
Града Новог Сада од 1. октобра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2016-276-II
27. септембар 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

767
На основу поглавља 11. тачка 4. став 16. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада" бр. 5/16, 6/16, 22/16 и 31/16), 
поводом Јавног позива за доделу субвенције за 
самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2016. 
години, на предлог Комисије за реализацију мера запо-
шљавања, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о одобравању субвенције за самозапошљавање 
на територији Града Новог Сада у 2016. години („Службени 
лист Града Новог Сада“ бр. 48/16 и 55/16), у тачки 2. у 
табели у редном броју 71. корисник субвенције Ђорђе 
Томић, колона “ Адреса корисника субвенције“ мења се и 
гласи: „ ул. Јеврејска бр.15, Нови Сад“,

- у редном броју 76. корисник субвенције Данијел 
Милишић, колона “ Адреса корисника субвенције“ мења 
се и гласи: „ ул. Полгар Андраша бр.2, Нови Сад“,

- досадашњи редни број 78.брише се, 

- досадашњи редни број 79.брише се, 

-досадашњи редни бројеви од броја 80. до броја 82. 
постају редни бројеви од броја 78. до броја 80.,

- досадашњи редни број 83.брише се,

 - досадашњи редни бројеви 84. и 85. постају редни 
бројеви 81. и 82.,

- у досадашњем редном броју 85. а сада 82. корисник 
субвенције Дејана Маричић, колона “ Адреса корисника 
субвенције“ мења се и гласи: „Сајлово, ул.XXII 
бр.26,Нови Сад“,

- после редног броја 82. додају се редни бројеви од 83. 
до 85. и гласе: 

Редни број Број пријаве Подносилац пријаве – 
корисник субвенције Адреса корисника субвенције Одобрени износ 

субвенције

83. VII-3-38/2016-355 Горан Љубичић Косанчић Ивана 22, Нови Сад 160.000,00

84. VII-3-38/2016-242 Тијана Ровчанин Бул. Јована Дучића 1, Нови Сад 160.000,00

85. VII-3-38/2016-300 Илија Зец Милице Ракић 47, Ветерник 160.000,00

- У тачки 4. речи „у року од 70 дана“ замењују се речима 
„у року од 75 дана“.

Члан 2.

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

       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                   
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-404/2016-2-II
16. септембар 2016.године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

768
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 и 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 НА 

ТРГУ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА У ПЕТРОВАРАДИНУ
I. Одређује се заштита пешачких површина на Тргу 

владике Николаја у Петроварадину, постављањем металних 
стубића.
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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 6979 од 22. августа 2012. године, који је изра-
дила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног 
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2016. 
године.

IV. Ставља се ван снаге Решење о заштити пешачких 
површина на Тргу владике Николаја у Петроварадину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 34/12).

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-34-3254/2016
22. септембар 2016. године
НОВИ САД   в.д. начелника

Ђорђе Басарић, с.р.

769
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању општих паркиралишта за 
бицикле на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 28/15 и 35/15) у тачки I. став 1. после 
алинеје 40. брише се „и“ и замењује са „ , “, а после алинеје 
41. брише се „ . „ и замењује са „ , “.

После алинеје 41. додају се две нове алинеје које гласе:
„ – Булевар Слободана Јовановића к.бр. 29 (Клуб пен-
зионера) и

- улица Саве Ковачевића к.бр. 14 (Вртић „Звончица“).“
Тачка II. се мења и гласи:
„Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг сер-

вис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да пар-
киралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави 
сабораћајну сигнализацију, према саобраћајним пројектима: 
број ПС0167-01 од 15.05.2015. године, број ПС0170 од 
28.03.2011. године, број ПС0255-01 од 18.06.2014. године 
– изузев паркиралишта на Булевару ослобођења к.бр. 30, 
број ПС0264 од 25.09.2014. године, број ПС0271 од 
02.02.2015. године, број ПС0274 од 13.03.2015. године – 
изузев паркиралишта у улици Пролетерској к.бр. 5 у  Футогу, 
број Е-02/15 из априла 2015. године – за локацију 
паркиралишта на Булевару ослобођења к.бр. 30, број 
ПС0283 од 06.07.2015. године – за локацију паркиралишта 
у улици Железничкој к.бр. 46 у Футогу и број ПС0311 од 
18.04.2016. године за локацију паркиралишта на Булевару 
Слободана Јовановића к.бр. 29 и улици Саве Ковачевића 
к.бр.14.“

II. 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-34-3322/2016
28. септембар 2016. године
НОВИ САД  

в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине

770
На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10,  
91/10 – испр. и 14/16) и члана 11. став 1. алинеја 12. 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), Градска управа за заштиту животне средине доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

УПРАВАЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ СТАБЛИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА 

ЗА 2016. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 

Програма управљања заштићеним стаблима на територији 
Новог Сада за 2016. годину за споменике природе: „Копривић 
у центру Новог Сада“, „Амерички платан на Сајлову“, 
„Јаворолисни платан у Новом Саду“, „Дуд на Ченејском 
салашу“, „Амерички платан у Футогу“ и „Платан у дворишту 
Основне школе „Милош Црњански“, који је усвојио Над-
зорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
нило“ Нови Сад, на 109. седници, одржаној 20. септембра 
2016. године, а у циљу остваривања Плана управљања 
заштићеним стаблима на територији Новог Сада за период 
од 2012. до 2021. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на Одлуку о изменама и допунама Програма 
управљања заштићеним стаблима на територији Новог 
Сада за 2016. годину садржан је у члану 54. став 4. Закона 
о заштити природе, којим је утврђено да се планови 
управљања заштићеним подручјем остварују годишњим 
програмима управљања на које сагласност даје орган над-
лежан за послове заштите животне средине јединице 
локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке 
о градскими управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 
69/13), где је дефинисано да се у Градској управи за заштиту 
животне средине обављају и послови који се односе на 
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давање сагласности на годишње програме управљања 
заштићеним подручјем. 

Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о 
заштити Споменика природе „Копривић у центру Новог 
Сада“, („Службени лист Града Новог Сада“, број 2/95), 
Решење о заштити Споменика природе „Амерички платан 
на Сајлову“, („Службени лист Града Новог Сада“, број 2/95), 
Решење о заштити Споменика природе „Јаворолисни платан 
у Новом Саду“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 
2/95), Решење о заштити Споменика природе „Дуд на 
Ченејском салашу“ („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе „Амерички 
платан у Футогу“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 
2/95) и Решење о заштити Споменика природе „Платан у 
дворишту Основне школе „Милош Црњански“ („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 20/02) у циљу очувања њихове 
вредности која се огледа у реткости одређених врста на 
овом подручју, њиховој изузетној старости, изузетним 
дендрометријским карактеристикама и изванредном 
хабитусу. Утврђени су режими заштите и прописане мере 
заштите које доприносе очувању и унапређењу заштићених 
стабала, а управљање је поверено Јавном комуналном 
предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови 
Сад, као Управљач заштићеним стаблима на територији 
Града Новог Сада, донело је План управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за период од 2012. до 
2021. године, на који је сагласност дала Градска управа за 
заштиту животне средине по прибављеном мишљењу 
Покрајинског завода за заштиту природе.

У циљу остваривања Плана управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за период од 2012. до 
2021. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Градско зеленило“ Нови Сад је усвојио Програм управљања 
заштићеним стаблима на територији Новог САда за 2016. 
годину, на који је Градска управа за заштиту животне 
средине дала сагласност Решењем број VI-501-2/2015-104 
од 25. фебруара 2016. године („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 10/16).

Дана 21. септембра 2016. године Јавно комунално 
предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је 
Одлуку о изменама и допунама Програма управљања 
заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2016. 
годину, коју је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 109. седници, 
одржаној 20. септембра 2016. године.

Разматрањем Одлуке о изменама и допунама Програма 
констатовано је да су измене и допуне оправдане и у складу 
са Законом о заштити природе, решењима о заштити и 
Планом управљања заштићеним стаблима на територији 
Града Новог Сада за период од 2012. до 2021. године.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2016-53
21. септембар 2016. године
НОВИ САД  

в.д. начелника
Татјана Кашић, с.р.

Градска управа за инспекцијске послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Жарка Зрењанина  бр. 2 
                                                                                                             
О б ј а в љ у ј е

О  Г  Л  А  С
за  пријем у радни однос запослених на одређено 
време, до три месеца, због повећаног обима посла, 

на радна места 
       
1. Комунални инспектор у
     Одсеку за контролу комуналних 

система 1 извршилац

2. Комунални инспектор у Одсеку за 
контролу комуналних објеката и 
уређаја на јавним површинама 3 извршиоца

3. Надзорник у Одсеку комуналне 
хигијене 1 извршилац

4. Инспектор за контролу друмског 
саобраћаја - контролу јавног пре-
воза путника у Одсеку за контролу 
друмског саобраћаја и контролу 
обале и воденог простора 1 извршилац

5. Грађевински инспектор у Одсеку 
грађевинске инспекције 1 извршилац

6. Инспектор за заштиту животне 
средине у Одсеку за заштиту 
животне средине  1 извршилац

7. Извршилац за управне послове у 
Одсеку правних и општих послова  1 извршилац

8. Диспечер у Одсеку диспечерски 
центар  2 извршиоца

Услови:
За 1. Стечено високо образовање из научних области 

које припадају
 пољима: друштвено-хуманистичке науке и техничко-

технолошке науке на студијама другог степена (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 три године радног 
искуства.

За 2. Стечено високо образовање из научних области 
које припадају пољима: друштвено-хуманистичке науке и 
техничко-технолошке науке на студијама другог степена 
(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 три године 
радног искуства.

За 3. Средња школа у трајању од четири године 
организационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит и најмање 6 месеци радног искуства 
у струци.
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За 4. Стечено високо образовање из научне области 
саобраћајног  или грађевинског инжењерства, на студијама 
другог степена (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 три 
године радног искуства.

За 5. Стечено високо образовање из научних области 
грађевинско инжењерство или архитектура на студијама 
другог степена другог степена (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 три године радног искуства у 
струци.

За 6. Стечено високо образовање из научних области 
биолошке науке, науке о заштити животне средине, хемијске 
науке, науке инжењерства заштите животне средине и 
заштите на раду, биотехничке науке, медицинске науке и 
научне области технолошко инжењерство на студијама 
другог степена (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 три 
године радног искуства.

За 7. Стечено високо образовање из научне области 
правне науке, на студијама другог степена (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 
стажа у струци.

За 8. Средња школа у трајању од четири године орга-
низационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит и најмање 6 месеци радног стажа 
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 непо-
добним 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 Извода из матичне 
књиге рођених,

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o 
држављанству РС

- Оригинал уверења о здравственом стању 

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

- 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.

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 инспекцијске послове
Број: XIV-111/ 2016-64
27. септембар  2016.  године
НОВИ САД

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 запосленог на одређено 
време, на шест месеци, због повећаног обима 

посла на радно место 

1. Виши порески инспектор у Одсеку за 
пореску контролу физичких лица, 
предузетника и правних лица 1 извршилац  

Услови:
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 струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, најмање пет година 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 држав-
ном органу.
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Оглас остаје отворен осам 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

- Оригинал уверења о здравственом стању 
- Уверење од суда да против лица није покренута истрага 
и да није подигнута оптужница и

- 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.

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 права 
Број: XXI-111/2016-66
3. октобар 2016. 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 запослених на одређено 

време, на осам месеци, због повећаног обима посла, 
на радна места

1.  Извршилац за послове одбране  1 извршилац
2. Извршилац-књиговођа опреме, 

основних средстава и ситног 
инвентара у Одсеку за финансијске 
послове 1 извршилац

Услови:
За 1. Стечено високо образовање из научне области 

науке безбедности или правне науке на студијама другог 
степена (академске студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит и  најмање  једна 
година радног искуства у струци.

За 2. Средња школа економског или трговачког смера 
у трајању од четири године, положен државни стручни 
испит и  најмање  шест месеци радног искуства у струци

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 
стручна 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 
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 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/ 2016-67
3. октобар 2016. године
НОВИ САД
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
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
758 Решење о измени Решења о именовању 
 председника, заменика председника, 
 чланова, секретара и заменика секретара 
 Савета за координацију послова безбе-
 дности саобраћаја на путевима на тери-
 торији Града Новог Сада 2359

Градоначелник
759 Решење о измени Решења о одређива-
 њу доктора медицине за стручно утвр-
 ђивање времена и узрока смрти умрлих 
 изван здравствене установе и издавање 
 потврде о смрти на територији Града 
 Новог Сада 2359

760 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за област заштите жи-
 вотне средине у Градској управи за за-
 штиту животне средине Града Новог 
 Сада (Марија Гајић) 2359

761 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за област заштите 
 животне средине у Градској управи за 
 заштиту животне средине Града Новог 
 Сада (Радмила Раковић) 2360

762 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за финансијско-економ-
 ске послове у Градској управи за заш-
 титу животне средине Града Новог Сада 
 (Сенка Ђаковић) 2360

763 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за област заштите жи-
 вотне средине у Градској управи за 
 заштиту животне средине Града Новог 
 Сада (Мр Драгица Бранковић) 2360

764 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за спровођење програмских 
 активности, праћење стања и предузи-
 мање мера у циљу унапређења животне 
 средине и информисање у Градској уп-
 рави за заштиту животне средине Града 
 Новог Сада (Мр Драгица Бранковић) 2360

765 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за правне послове у Градској 
 управи за заштиту животне средине 
 Града Новог Сада (Винка Крејић-Савић) 2360
766 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за финансијско-економске по-
 слове у Градској управи за заштиту 
 животне средине Града Новог Сада 
 (Сенка Ђаковић) 2361
767 Одлука о изменама и допунама Одлуке 
 о одобравању субвенције за самозапо-
 шљавање на територији Града Новог 
 Сада у 2016. години 2361

Градска управа за саобраћај и путеве
768 Решење о заштити пешачких површина на 
 Тргу Владике Николаја у Петроварадину 2361
769 Решење о измени Решења о одређива-
 њу општих паркиралишта за бицикле на 
 територији Града Новог Сада 2362

Градска управа за заштиту животне средине
770 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о изменама и допунама Програма 
 управаљања заштићеним стаблима на 
 територији Града Новог Сада за 2016. 
 годину 2362

Градска управа за инспекцијске послове
— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 них на одређено време, до три месеца, 
 због повећаног обима посла - 11 извр-
 шилаца 2363

Градска пореска управа
— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време, на шест месеци, 
 због повећаног обима посла - 1 извршилац 2364

Градска управа за опште послове
— Оглас за пријем у радни однос запослених 
 на одређено време, на осам месеци, због 
 повећаног обима посла - 2 извршиоца   2365


