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ГРАД НОВИ САД

 Градска изборна комисија
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На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 – 
одлука УС и 54/11), Градска изборна комисија на XXXVIII 
седници од 11. априла 2016. године доноси

О Д Л У К У
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА 

БИРАЧА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
НОВОГ САДА

Члан 1.

Објављује се да је Решењем Министарства државне 
управе и локалне самоуправе број: 208-00-23/2016-28/33-
114 од 8. априла 2016. године, утврђено да је у делу 
Јединственог бирачког списка за подручје Града Новог 
Сада уписано укупно 324.066 бирача, на дан 8. априла 
2016. године.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 020-1/2016-149-I
11. април 2016. године
НОВИ САД     Председник

Слободан Милошевић, с.р.

Градско веће
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада 
за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
62/15), а у складу са главом VII. тачка 1. подтачка 1.2. Про-
грама унапређења социјалне заштите Града Новог Сада 
у 2016. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 
11/16), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 293. седници од 7. априла 
2016. године доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА 
ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ 

НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активно-
сти Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад (у 
даљем тексту: Центар) за 2016. годину, за који су средства 
обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/15) за 
раздео 15. глава 15.01. Градска управа за социјалну и дечију 
заштиту, Програм 11: Социјална и дечија заштита, Функција 
090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, 
Прјоекат: 0901-0010, П: Набавка возила и опреме за Цен-
тар за породични смештај и усвојење.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2016. годину, у укупном износу 
од 1.360.000,00 динара као капитални трансфери осталим 
нивоима власти, и то:

- 1.200.000,00 динара за набавку возила,

- 100.000,00 динара за набавку преносног рачунара са  
Office пакетом, и

- 60.000,00 динара за набавку пројектора.

III. Возило и опрема из тачке II. овог програма намењени 
су за реализацију програма из главе VI. тачка 3. подтачка 
3.7. Програма унапређења социјалне заштите Града Новог 
Сада у 2016. години „Саветодавно терапијске услуге за 
децу на хранитељству Центра за породични смештај и 
усвојење“, чија је сврха подршка хранитељства у заједници 
и оснаживање деце и младих у хранитељским породицама.

IV. Захтев за обезбеђење средстава из тачке II. овог 
програма, уз приложену документацију о спроведеном 
поступку јавне набавке, у складу са законом, Центар 
доставља Градској управи за социјалну и дечију заштиту 
(у даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава на 
рачун Центра врши се на основу захтева за пренос који 
припрема Градка управа, у складу са прописима којима се 
уређује буџетски систем.

V. Центар је у обавези да активности у вези са набав-
ком возила и опреме из овог програма изведе стручно и 
квалитетно у складу са законом, стандардима и нормати-
вима који важе за ову врсту возила и опреме.

VI. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа.

VII. Центар подноси Градској управи извештај о 
реализацији овог програма са документацијом о реализо-
ваним активностима у вези с набавком возила и утрошка 
средстава.
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VIII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-470/2016-II
7. април 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада 
за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
62/15), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 293. седници од 7. априла 
2016. године доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активно-
сти Центра за социјални рад Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Центар) за 2016. годину, за који су средства 
обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/15) за 
раздео 15. глава 15.01. Градска управа за социјалну и дечију 
заштиту, 0901 Програм 11: Социјална и дечија заштита, 
0901-0008 П: Центар за социјални рад.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2016. годину, у укупном износу 
од 3.000.000,00 динара као капитални трансфери осталим 
нивоима власти, за набавку административне опреме и 
возила, и то:

1. Средства у износу од 1.620.000,00 динара за адми-
нистративну опрему, од чега је:

-  465.000,00 динара за намештај за Свратиште за 
децу улице и Привремено становање у становима 
којима располаже Град Нови Сад и за нови простор 
Центра у Руменачкој улици,

-  215.000,00 динара за опрему за домаћинство за 
Свратиште за децу улице (шпорет, фрижидер, 
машина за прање судова, и машина за прање 
веша),

-  340.000,00 динара за уградну опрему – набавку 
четири клима уређаја,

- 600.000,00 динара за рачунарску опрему.
2. Средства у износу од 1.380.000,00 динара за набавку 

једног доставног возила.

III. Захтев за обезбеђење средстава из тачке II. овог 
програма, уз приложену документацију о спроведеном 
поступку јавне набавке, у складу са законом, Центар 
доставља Градској управи за социјалну и дечију заштиту 
(у даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава на 
рачун Центра врши се на основу захтева за пренос који 
припрема Градка управа, у складу са прописима којима се 
уређује буџетски систем.

IV. Центар је у обавези да активности у вези са набав-
ком опреме и возила из овог програма изведе стручно и 
квалитетно у складу са законом, стандардима и нормати-
вима који важе за ову врсту опреме и возила.

V. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа.

VI. Центар подноси Градској управи извештај о 
реализацији овог програма.

VII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-512/2016-II
7. април 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању чистоће 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр., 
3/11 – испр., 21/11 и 13/14), Градско веће Града Новог Сада 
на 293. седници од 7. априла 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма 
јавне хигијене за 2016. године, коју је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донео на 70. 
седници од 29. марта 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-494-II
7. април 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Одлуке о одређивању органа 

надлежног за одлучивање о отуђењу покретних ствари из 
јавне својине Града Новог Сада (''Службени лист Града 
Новог Сада'', број 63/15), Градско веће Града Новог Сада, 
на 293. седници од 7. априла 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
O ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ОТУЂЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА- АУТОБУСА 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  ГРАДА НОВОГ САДА

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка 
отуђења  моторних  возила - три  аутобуса из јавне својине 
Града Новог Сада  (у даљем тексту: Комисија).                                                          

Комисија има председника, заменика председника, два 
члана и њихове заменике.

II

У Комисију се именују:

За председника Комисије:
Миладин Рикало, Служба за заједничке послове

За заменика председника Комисије:
Горан Регојевић, Служба за заједничке послове

За члана Комисије:
Мирко Влајков, Служба за заједничке послове
Винка Крејић – Савић, Служба за заједничке послове

Зa заменике чланова:
Стеван Ерор, Служба за заједничке послове
Владимирка Ковачић, Служба за заједничке послове

III

Задатак Комисије је да, у складу са Одлуком о покретању 
поступка отуђења моторних возила - аутобуса из јавне 
својине Града Новог Сада од стране Градског већа Града 
Новог Сада, број: 031-1/2016-104-II од 7. априла 2016.  
године и чланом 2. став 3. Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени 
гласник РС", бр. 24/12, 48/15 и 99/15), прибави извештај 
надлежног пореског органа о тржишнoј цени моторних 
возила-три аутобуса која се отуђују из јавне својине Града 
Новог Сада и исти доставити Служби за заједничке послове, 
која ће припремити текст огласа и доставити га Градском 
већу Града Новог Сада на објављивање; спроведе поступак 
отуђења уређен Уредбом о одређивању опреме веће 
вредности и утврђивању случајева и услова под којима се 
покретне ствари из јавне својине могу отуђивати 
непосредном погодбом ("Службени гласник РС", бр. 53/12)  
и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда, која се сходно примењује на поступак 
отуђења покретних ствари: достави Служби за заједничке 

послове Записник о свом раду и образложен предлог за 
отуђење моторних возила –три аутобуса из јавне својине 
Града Новог Сада, са нацртом одлуке о отуђењу.

IV

Стручне и административне послове за потребе Комисије 
обављаће Служба за заједничке послове.

V

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 031-1/2016-104-II/а
7. април 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

233
На основу члана 10. Одлуке о остваривању потреба и 

интереса младих у областима омладинског сектора на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 9/13 и 11/15), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД 

ПОДНЕТИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА МЛАДЕ У ОБЛАСТИ 

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА

I. Образује се Комисија за стручни преглед поднетих 
предлога пројеката од значаја за младе у области омла-
динског сектора (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да у поступку спровођења Кон-
курса за реализацију пројеката којима се остварују циљеви 
дефинисани Локалним акционим планом политике за младе 
Града Новог Сада за период 2015 – 2018. године (у даљем 
тексту: Конкурс):

- дефинише циљеве и услове Конкурса на основу мера 
дефинисаних Локалним акционим планом политике 
за младе Града Новог Сада за период 2015 – 2018. 
године и достави текст Конкурса Градској управи за 
спорт и омладину – Канцеларији за младе (у даљем 
тексту: Канцеларија за младе);

- изврши процену програма и пројеката пристиглих на 
Конкурс;

- сачини предлог за финансирање програма и пројеката 
којима се остварују циљеви дефинисани Локалним 
акционим планом политике за младе Града Новог Сада 
за период 2015 – 2018. године;
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- подносе извештај Канцеларији за младе о спроведеном 
поступку Конкурса.

III. Комисија има председника и четири члана.
IV. У Комисију се именују:

- за председницу:
 ДРАГАНА ОПАЧИЋ, Удружење ГрееНС

 - за чланове:

 НИКОЛА ВУЧИЋ, Удружење „У свету постоји једно 
царство у њему царује другарство“

 МИРОСЛАВ КАРБАН, Спортска асоцијација Нови 
Сад

 НИКОЛА ВЕЉКОВИЋ, Удружење Кишобран

 ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, Градска управа за спорт и 
омладину – Канцеларија за младе

V. Председници и чланови Комисије у поступку струч-
ног прегледа и избора програма и пројеката пристиглих на 
Конкурс, биће изузети од гласања о програмима и пројектима 
удружења које представљају.

VI. Председници и чланови Комисије, који нису запо-
слени у Градској управи, посебним организацијама и служби 
Града Новог Сада, за рад у Комисији припада накнада и 
то: председници у висини од 10%, а члановима у висини 
од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у Репу-
блици Србији, према последњем објављеном податку репу-
бличког органа надлежног за послове статистике.

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VII. Административне и техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Канцеларија за младе.

VIII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању и именовању Комисије за стручни преглед 
поднетих предлога пројеката од значаја за младе у обла-
сти омладинског сектора („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 38/15).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2016-19/2-II
11. април 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

Р Е Ш Е Њ Е
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 некла-
сификоване 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, 
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 привреду у износу од 

635.000,00 динара
(шестотридесетпетхиљададинара 00/100)

ради обезбеђивања недовољно планираних средстава 
за учешће на сајмовима у оквиру реализације Пројекта: 
Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 08, глава 08.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ПРИВРЕДУ, у оквиру функције 490 – Економски послови 
некласификоани на другом месту, на позицију буџета 
278, економска класификација 421 – Стални трошкови, 
за Пројекат: Промоција и унапређење привреде Града 
Новог Сада (шифра 1501-0006), Програм: 3 – Локални еко-
номски развој (шифра 1501), тако да укупан план средстава 
из буџета за ову апропријацију износи 1.270.000,00 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 привреду.
5. Решење доставити:
 - Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор, и

 - Градској управи за привреду.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 401-17/2016-II
31. март 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

   Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 13. и 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
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Одобрава се да се средства утврђена Одлуком о 
буџету Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 62/15), у укупном износу од 
5.000.000,00 динара (петмилионадинара 00/100), из извора 
финансирања 01 – Приходи из буџета, у разделу 01 – 
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА, глава 01.03 – ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, и то: са позиције буџета 027, економска 
класификација 416 – Награде запосленима и остали 
посебни расходи, у износу од 1.725.000,00 динара, и са 
позиције буџета 029, економска класификација 423 – Услуге 
по уговору, у износу од 3.275.000,00 динара, која су 
распоређена за Програмску активност: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина (шифра 0602-
0001) у оквиру Програма 15 – Локална самоуправа (шифра 
0602), у функцији 111 – Извршни и законодавни органи, 
за апропријације које се неће искористити, пренесу у текућу 
буџетску резерву, а у оквиру раздела 09, глава 09.01 – 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, на позицију буџета 
333, економска класификација 499 – Средства резерве – 
Текућа резерва, за Програмску активност: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина (шифра 0602-
0001) у оквиру Програма 15 – Локална самоуправа (шифра 
0602), у функцији 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, а по Финансијском плану прихода 
и примања и расхода и издатака Градске управе за 
финансије за 2016. годину, на позицију 333.01.02 и могу се 
користити за намене које нису предвиђене буџетом или за 
намене за које нису предвиђена средства у довољном 
обиму.

2. Средства текуће буџетске резерве, у износу из тачке 
1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 01 – СКУП-
ШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА, глава 01.03 – ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, на нову позицију буџета 030_1, економска 
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, извор 
финансирања 01 – Приходи из буџета, а за Програмску 
активност: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина (шифра 0602-0001) у оквиру Програма 15 – Локална 
самоуправа (шифра 0602), у функцији 111 – Извршни и 
законодавни органи, на име обавеза у складу са Законом 
о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних примања код корис-
ника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

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, 
 - Скупштина Града Новог Сада,
 - Изборна комисија, и
 - Служба за заједничке послове.
5. Решење доставити:
 - Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор, и

 - Скупштини Града Новог Сада,
 - Изборној комисији, и
 - Служби за заједничке послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 401-18/2016-II
8. април 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

236
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда 

за унапређење вокалне уметности младих „Меланије 
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом 
Саду („Службени лист Општине Нови Сад“, број 11/78 и 
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Фонда за 
унапређење вокалне уметности младих „Меланије 
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом 
Саду за 2016. годину, који је донео Управни одбор Фонда 
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије 
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом 
Саду на XXI седници одржаној 2. марта 2016. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 6-5/2016-6-II
7. април 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

237
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда 

за унапређење вокалне уметности младих „Меланије 
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом 
Саду („Службени лист Општине Нови Сад“, број 11/78 и 
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Фонда за 
унапређење вокалне уметности младих „Меланије 
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Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом 
Саду за 2016. годину, који је донео Управни одбор Фонда 
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије 
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом 
Саду на XXI седници одржаној 2. марта 2016. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 6-5/2016-7-II
7. април 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

238
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда 

за унапређење вокалне уметности младих „Меланије 
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом 
Саду („Службени лист Општине Нови Сад“, број 11/78 и 
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о финансијском 
пословању Фонда за унапређење вокалне уметности младих 
„Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ 
у Новом Саду у периоду од 1. јануара 2015. до 31. децембра 
2015. године,  који је усвојио Управни одбор Фонда за 
унапређење вокалне уметности младих „Меланије 
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом 
Саду на XXI седници одржаној 2. марта 2016. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 6-5/2016-5-II
7. април 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

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 до три месеца, због повећаног обима посла, на 
радна места: 

1. Извршилац за послове МЗ у граду
Одсек за послове месних заједница   1 извршилац

2.  Извршилац-књиговођа опреме, осно-
вних средстава и ситног инвентара
Одсек за финансијске послове 1 извршилац

3.  Извршилац за послове одбране 1 извршилац
4.  Извршилац за послове пријемне 

канцеларије, ван седишта писарнице 
Одсек писарнице, пријемних канце-
ларија и архиве 1 извршилац

5.  Извршилац-архивар
Одсек писарнице, пријемних 
канцеларија и архиве 3 извршиоца

6.  Извршилац за експедицију поште 
Одсек писарнице, пријемних 
канцеларија и архиве 1 извршилац

                             
Услови:     

За 1. Средња школа друштвеног, природног, економ-
ског или техничког смера у трајању од четири године, поло-
жен државни стручни испит и најмање шест месеци рад-
ног 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.

За 3. 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 4. Средња школа друштвеног, природног, техничког 
или економског смера у трајању од четири године, поло-
жен државни стручни испит и најмање шест месеци рад-
ног искуства у струци.

За 5. Средња школа друштвеног, економског или тех-
ничког смера у трајању од четири године, положен државни 
стручни испит и најмање шест месеци радног искуства у 
струци.
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За 6. Средња школа друштвеног или економског смера 
у трајању од четири године, положен државни стручни 
испит и најмање шест месеци радног искуства у струци.

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,

- 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 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
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2016-19
8. април 2016. године
НОВИ САД

Градска управа за саобраћај и путеве

—
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за саобраћај и путеве
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.  Извршилац за заузеће саобраћајних 
површина и јавна паркиралишта 1 извршилац  

2.  Извршилац за послове јавних 
набавки 1 извршилац   

 
Услови:
За 1. Стечено високо образовање из научне области 

индустријског инжењерства и индустријског менаџмента, 
саобраћајног, грађевинског или машинског инжењерства 
на студијама  другог степена (академске студија-мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке стру-
ковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од четири године, положен државни стручни испит и најмање 
једна година радног искуства у струци.

За 2. Стечено високо образовање из научне области 
економске науке на студијама првог степена (основне 
академске студије), положен државни стручни испит и 
најмање шест месеци радног искуства у струци.

За радна места 1. и 2. 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 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 Уверења o 
држављанству РС (не старије од шест месеци),
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-  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).

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 саобраћај и путеве
Број: IV-111/2016-18
6. април 2016. године
НОВИ САД

Градска управа за инспекцијске послове

—
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове 
Димитрија Туцовића 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 до три месеца због повећаног обима посла, на 
радна места:

1.  Надзорник 
Одсек за контролу комуналних 
система 1 извршилац

2.  Надзорник
Одсек комуналне хигијене
Група за контролу одржавања 
чистоће на јавним површинама 1 извршилац

3. Инспектор за контролу друмског 
саобраћаја-контролу јавног превоза 
путника 
Одсек за контролу друмског саобраћаја 
и контролу обале и воденог простора 1 извршилац

4. Надзорник за контролу путева
Одсек за контролу путева 1 извршилац

5.  Надзорник
Одсек грађевинске инспекције 1 извршилац

6.  Извршилац за канцеларијске послове
Одсек правних и општих послова  2 извршиоца

7.  Предрадник-извршилац послова 
принудног извршења 
Одсек за принудна извршења  1 извршилац

Услови:
За 1. Средња школа у трајању од четири године 

организационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит и најмање шест месеци радног 
искуства у струци.

За 2. Средња школа у трајању од четири године орга-
низационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит и најмање шест месеци радног 
искуства у струци.

3а 3. Стечено високо образовање из научне области 
саобраћајно 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 рад-
ног искуства.

За 4. Средња школа у трајању од четири године 
саобраћајног или грађевинског смера, положен државни 
стручни испит и најмање шест месеци радног искуства у 
струци.

За  5. Средња школа у трајању од четири године 
организационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит и најмање шест месеци радног 
искуства у струци.

За  6. Средња школа у трајању од четири године 
организационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит и најмање шест месеци радног 
искуства у струци.

За  7. Средња школа у трајању од четири године 
организационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит, најмање шест месеци радног 
искуства у струци.

За радна места од 1. до 7. 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 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,
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- 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,

- Оригинал Уверења о здравственом стању,
-  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 разматрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове 
Број: XXI-111/2016-20
11. април 2016. године
НОВИ САД
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Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градска изборна комисија

228 Одлука о објављивању укупног броја 
 бирача на подручју Града Новог Сада 1189

Градско веће

229 Програм инвестиционих активности 
 центра за породични смештај и усво-
 јење Нови Сад за 2016. годину 1189

230 Програм инвестиционих активности 
 Центра за социјални рад Града Новог 
 Сада за 2016. годину 1190

231 Решење о давању сагласности на 
 Одлуку о изменама Програма јавне 
 хигијене за 2016. годину 1190

232 Решење o образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка оту-
 ђења моторних возила- аутобуса из 
 јавне својине Града Новог Сада 1191

Градоначелник

233 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за стручни преглед поднетих 
 предлога пројеката од значаја за младе 
 у области омладинског сектора 1191

234 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1192

235 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1193

236 Решење о давању сагласности на Про-
 грам рада Фонда за унапређење вокал-
 не уметности младих „Меланије Бугари-
 новић и ћерке Мирјане Калиновић – 
 Калин“ у Новом Саду за 2016. годину 1193

237 Решење о давању сагласности на Фи-
 нансијски план Фонда за унапређење 
 вокалне уметности младих „Меланије 
 Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић 
 – Калин“ у Новом Саду за 2016. годину 1193

238 Решење о давању сагласности на Изве-
 штај о финансијском пословању Фонда 
 за унапређење вокалне уметности мла-
 дих „Меланије Бугариновић и ћерке 
 Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом 
 Саду у периоду од 1. јануара 2015. до 
 31. децембра 2015. године 1194

Градска управа за опште послове

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 слених на одређено време до три 
 месеца, због повећаног обима посла, 
 на радна места: 

1. Извршилац за послове МЗ у граду
Одсек за послове месних заједница   
- 1 извршилац

2.  Извршилац-књиговођа опреме, осно-
вних средстава и ситног инвентара
Одсек за финансијске послове 
- 1 извршилац

3.  Извршилац за послове одбране 
- 1 извршилац

4.  Извршилац за послове пријемне 
канцеларије, ван седишта писарнице 
Одсек писарнице, пријемних канце-
ларија и архиве 
- 1 извршилац

5.  Извршилац-архивар
Одсек писарнице, пријемних 
канцеларија и архиве 
- 3 извршиоца

6.  Извршилац за експедицију поште 
Одсек писарнице, пријемних 
канцеларија и архиве 
- 1 извршилац 1194

Градска управа за саобраћај и путеве

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 слених на одређено време до три ме-
 сеца, због повећаног обима посла, на 
 радна места:

1. Извршилац за заузеће саобраћајних 
површина и јавна паркиралишта 
- 1 извршилац  

2. Извршилац за послове јавних 
набавки - 1 извршилац           1195



1200. страна – Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 11. април 2016.

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 Рег. бр.         Предмет        Страна

Градска управа за инспекцијске послове

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 слених на одређено време до три ме-
 сеца због повећаног обима посла, на 
 радна места:  

1.  Надзорник 
Одсек за контролу комуналних 
система - 1 извршилац

2.  Надзорник
Одсек комуналне хигијене
Група за контролу одржавања 
чистоће на јавним површинама 
- 1 извршилац

3. Инспектор за контролу друмског 
саобраћаја-контролу јавног превоза 
путника 
Одсек за контролу друмског саобраћаја 
и контролу обале и воденог простора 
- 1 извршилац

4. Надзорник за контролу путева
Одсек за контролу путева
- 1 извршилац

5.  Надзорник
Одсек грађевинске инспекције 
- 1 извршилац

6.  Извршилац за канцеларијске послове
Одсек правних и општих послова  
- 2 извршиоца

7.  Предрадник-извршилац послова 
принудног извршења 
Одсек за принудна извршења  
- 1 извршилац 1196


