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ЗАПИСНИК

О РАДУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ
1. Седница Градске изборне комисије је почела у 19 часова, 25. априла 2016. године, у згради Скупштине 

Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2.
2. Седници Градске изборне комисије присуствују:
 1) Слободан Милошевић, председник 
2) Милован Шијаков, заменик председника 
3) Радослав Јанковић, члан
4) Драган Ђорђевић, заменик члана 
5) Ивана Цуцић, чланица
6) Бојан Стојановић, члан
7) Драган Милошевић, члан
8) Бранислав Антић, члан
9) Славица Куртиновић, заменица члана
10) Злата Перичин, чланица
11) Ђорђе Ђукић, члан
12) Михаило Кораћ, члан
13) Предраг Загорчић, члан
14) Никола Шијан, члан
15) Петар Петровић, заменик члана
16) Звездан Живанов, члан
17) Срђан Лакић, члан
18) Бранко Букатко, заменик члана
19) Митар Шобот, члан
20) Данијел Кулачин, члан
21) Александар Биберџић, члан
22) Наташа Рашета, чланица
23) Владимир Коларски, заменик чланице
24) Милан Ђурић, члан
25) Витомир Васић, члан
26) Едит Кочар-Ђалаи, чланица
27) Рајко Комненов, члан
28) Горан Митровић, члан
29) Срђан Митреканић, члан
30) Горан Колунџија, заменик члана
31) Бранислава Јефтић, чланица
32) Лука Чабради, заменик чланице
33) Милица Бањац, чланица
34) Обрад Ђурђев, члан
35) Зоран Трбук, члан
36) Марко Радин, секретар
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3. Градска изборна комисија је утврдила да је:
- од укупно 197 бирачких одбора у Граду Новом Саду примила изборни материјал од 197  бирач-

ких одбора.

4. Због битних повреда Закона о локалним изборима, Градска изборна комисија констатује да је 
потребно поништити гласање на укупно пет бирачких места, и  то: 46, 61, 72, 134 и 182 и да је на 
тим местима потребно поновити гласање.

5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђено је:

- да је за изборе предато укупно гласачких листића  / 318555 /

- да је остало неупотребљено гласачких листића  / 141601 /

- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача  / 315741 /

- да је, према изводима из бирачких спискова, на изборима гласало бирача  / 173646 /
   - што износи   /  55%   /

- да је укупан број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама  / 173418 /

- да је било неважећих гласачких листића  / 3737 /

- да је било важећих гласачких листића   / 169681 /

- да су поједине Изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

Ред. 
бр. НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Број гласова 
које је добила 
изборна листа

Број мандата 
које је добила 
изборна листа

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 70084 38

2. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ–НЕНАД ЧАНАК 12602 7

3.
ИВИЦА ДАЧИЋ–СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
(СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА

14336 7

4. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 14800 8

5. Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István–Савез 
војвођанских Мађара–Иштван Пастор 2462 1

6. Демократска странка – др Вељко Крстоношић 11748 6

7. ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА 
РАШКОВИЋ ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ 6434 0

8. НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА–ДРИНА–ДУНАВ – ТОМИСЛАВ 
БОКАН 7414 0

9. ЗЕЛЕНА СТРАНКА 2787 1
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10.
БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ-САВЕЗ ЗА БОЉИ 
НОВИ САД, Социјалдемократска странка, Либерално 
демократска партија и Зелена еколошка партија-Зелени

3802 0

11. Левица Србије – Борко Стефановић 2628 0

12. СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – СЛОБОДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ 890 0

13. „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“ 16841 9

14. Републиканска странка – Republikánus párt – Љубомир 
Ћириловић 428 0

15. ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА – ЗОРАН МАРИЋ 443 0

16. НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА 1982 1

6. Чланови Градске изборне комисије нису имали примедбе на утврђивање резултата избора.

7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у "Службеном листу 
Града Новог Сада".

 
8. Градска изборна комисија је завршила рад 25. априла 2016. године у 20.20 часова.
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На основу члана 15. став 1. тачка 12. и 35. став 9. Закона 

о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
34/10 – Одлука УС и 54/11), Градска изборна комисија на 
LI седници одржаној 25. априла 2016. године у 19 часова 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Поништавају се избори за одборнике Скупштине Града 
Новог Сада одржани 24. априла 2016. године на бирачким 
местима: 

Бирачко место 46 – Месна канцеларија “Петроварадин“, 
 Петроварадин

Бирачко место 61 – Основна школа „I војвођанска 
 бригада“, Нови Сад

Бирачко место 72 – Пензионерски дом, Руменка
Бирачко место 134 – ОШ „Јован Поповић“, Нови Сад
Бирачко место 182 – ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Сад

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке о расписивању избора за одборнике 
скупштина градова и скупштина општина у Републици 
Србији („Службени гласник РС“, број 23/16), 24. априла 
2016. године спроведени су избори за одборнике Скуп-
штине Града Новог Сада.

Чланом 35. став 9. Закона о локалним изборима(„Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11), између 

осталог, прописано је да ће се, када се утврди да је број 
гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача 
који су гласали, гласање на том бирачком месту поновити.

У поступку утврђивања резултата гласања на бирачким 
местима за избор одборника Скупштине Града Новог Сада, 
на бирачким местима 46, 61, 72 и 134, Градска изборна 
комисија је утврдила да је у записницима о раду бирачког 
одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 
гласања за избор одборника Скупштине Града Новог Сада 
број гласачких листића у гласачкој кутији већи од укупног 
броја бирача који су гласали, као и да број важећих гла-
сачких листића није једнак збиру гласова које су добиле 
све изборне листе.

Такође, Градска изборна комисија је утврдила да је 
Записник о раду бирачког одбора на бирачком месту 182 
непотпун, и да се на основу истог не могу утврдити резул-
тати гласања на бирачком месту. 

Имајући у виду да су наведене неправилности битне 
повреде Закона о локалним изборима, односно разлози за 
поништај избора за одборнике Скупштине Града Новог 
Сада одржаних 24. априла 2016. године на наведеним 
бирачким местима, Градска изборна комисија је одлучила 
као у диспозитву овог решења. 

У Новом Саду, 25. април 2016. године
Број: 020-1/2016-197-I
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                                        Слободан Милошевић, с.р.
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На основу поглавља 11. тачка 2. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", бр. 5/16, 6/16 и 22/16), а пово-
дом Јавног позива за реализацију програма стручне праксе 
на територији Града Новог Сада у 2016. години, на пред-
лог Комисије за реализацију мера запошљавања, Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2016. ГОДИНИ
1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на 

територији Града Новог Сада у 2016.години („Службени 
лист Града Новог Сада, брoj 22/16) у тачки 1. у табели 
„Табела са послодавцима за учешће у програму стручне 
праксе и број и занимања лица са вишом стручном спре-
мом“ у редном броју 11. колона „ Назив занимања лица“ 
мења се и гласи: „ Струковни васпитач“.

У редном броју 17. колона „Назив послодавца“ мења се 
и гласи: „Јавна медијска установа „Радио - телевизија 
Војводине““, колона „ Назив занимања лица“ мења се и 
гласи: „ Струковни инжењер фотографије“.

У табели „Табела са послодавцима за учешће у програму 
стручне праксе и број и занимање лица са високом стручном 
спремом (најмање четири године факултета или мастер)“ 
у редном броју 17. колона: „ Назив занимања“ мења се и 
гласи: „Дипломирани правник, Мастер правник, Дипломирани 
економиста, Мастер економиста“.

У редном броју 27. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Дипломирани економиста 2“.

У редном броју 29. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Мастер eкономиста“.

У редном броју 30. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Професор разредне наставе“.

У редном броју 31. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Дипломирани економиста 2, Мастер инжењер 
менаџмента“.

У редном броју 33. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Технолог пољопривредне мелиорације, 
Дипломирани пољопривредни инжењер за уређење вода“.

У редном броју 40. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Дипломирани инжењер графичког инжињерства 
и дизајна“

У редном броју 45. колона “Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Дипломирани економиста“.

У редном броју 46. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Мастер туризмолог“.

У редном броју 48. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Мастер филолог-англиста“.

У редном броју 50. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Мастер туризмолог“.

У редном броју 53. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Дипломирани економиста“.

У редном броју 62. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Дипломирани туризмолог“.

У редном броју 65. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Дипломирани економиста 2“.

У редном броју 67. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Мастер туризмолог“.

У редном броју 77. колона „Назив занимања“ мења се 
и гласи: „Дипломирани правник, Дипломирани правник/
Мастер правник“.

У тачки 3. став 2. мења се и гласи: „Средства за 
финансирање програма стручне праксе намењена су за 
исплату новчане помоћи у износу од 18.000,00 динара (у 
износ новчане помоћи укључени су и трошкови превоза) 
за лица у програму стручне праксе са вишим односно 
високим трогодишњим образовањем (табела 1.), и новчане 
помоћи у износу од 20.000,00 динара (у износ новчане 
помоћи укључени су и трошкови превоза) за лица са 
зaвршeнoм висoкoм стручнoм спрeмoм (нajмaњe чeтири 
гoдинe фaкултeта или мастер) (табела 2.), за трошкове 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за случај 
инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на 
раду и професионалне болести и доприноса за здравствено 
осигурање за случај повреде на раду и професионалне 
болести, у складу са законом, као и трошкове полагања 
стручног испита након завршетка стручног оспособљавања 
у износу од 10.000,00 динара“. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 3-114/2016-1-II
1. април 2016. године 
НОВИ САД             Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.
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На основу поглавља 11. тачка 1. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 5/16, 6/16 и 22/16), а поводом 
Јавног позива за стручно оспособљавање приправника на 
територији Града Новог Сада у 2016. години, на предлог 
Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначелник 
Града Новог Сада, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
У 2016. ГОДИНИ

1. У Одлуци о одобравању средстава за финансирање 
програма приправника на територији Града Новог Сада у 
2016. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 
22/16) у тачки 5. део текста „с тим да радни однос почне 1. 
априла 2016. године“ замењује се текстом: „с тим да радни 
однос почне најкасније 20. априла 2016. године“.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 3-112/2016-1-II
14. април 2016. године 
НОВИ САД            Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08) и тачке 2.1. „Кредитна подршка“ подтачка 
2.1.12. „Административна процедура“ Програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2015. 
годину ( „Службени лист Града Новог Сада“ број: 11/15), 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
КОНТРОЛУ НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ КОРИСНИЦИМА 
СУБВЕНЦИЈЕ НА ИМЕ СУФИНАНСИРАЊА 

КАМАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ- 
НАБАВКУ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА

I
Образује се Комисија за контролу наменског коришћења 

средстава одобрених корисницима субвенције на име 
суфинансирања камата за кредитирање пољопривредне 
производње-набавку обртних средстава, (у даљем текст: 
Комисија), по Програму подршке за спровођење пољопри-
вредне политике и политике руралног развоја на територији 
Града Новог Сада за 2015.годину, ( у даљем тексту: Про-
грам подршке). 

II
Задатак Комисије је да у складу са тачком 2.1. Програма 

подршке изврши контролу средстава која су корисницима 
субвенције одобрена на име суфинансирања камате на 
кредите одобрене од стране банке за кредитирање 
пољопривредне производње-набавку обртних средстава, 
утврди наменско коришћење ових средстава, и о извршеној 
контроли сачини извештај и достави Градској управи за 
привреду. 

 III

У Комисију се именују:
За председника Комисије:
1.  Славка Дукић, в.д. заменика начелника Градске 

управе за привреду 
За чланове Комисије:
1.  Иванка Чубрило, помоћник начелника Градске управе 

за привреду, и
2.  Драгица Проле, извршилац за финансијске послове 

Градске управе за привреду

IV

Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за привреду.

V

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА          
ГРАД НОВИ САД                                
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                  
Број: 3-124/2016-II
1. април 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

  Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. 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 
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА 

ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ УСЕВА 
И ЖЕТВЕ У 2016. ГОДИНИ

I

Образује се Градски штаб за заштиту од пожара стрних 
усева и жетве у 2016. години (у даљем тексту: Штаб).

II
Задатак Штаба је да:
-  донесе План заштите стрних усева од пожара у 2016. 
години;

-  организује и стара се о благовременом техничком пре-
гледу пољопривредних машина и других техничких 
средстава која учествују у жетви и вршидби у привред-
ним субјектима који се баве пољопривредном 
производњом;

-  организује и стара се о благовременој обуци учесника 
у жетви у циљу заштите од пожара на индивидуалном 
сектору и у привредним субјектима који се баве 
пољопривредном производњом;

-  се стара о организовању сталног дежурства, осма-
трачке службе, службе веза и обавештавања;

-  се стара о благовременој припреми одговарајућих 
смештајних капацитета за житарице и њиховом несме-
таном преузимању;

-  координира рад Штаба за заштиту житарица од пожара 
у месним заједницама и у привредним субјектима који 
се баве пољопривредном производњом;

-  координира рад ватрогасних јединица на територији 
Града Новог Сада;

-  врши надзор над спровођењем мера заштите стрних 
усева од пожара;

- предузима и друге активности ради успешног спро-
вођења жетве у 2016. години.

III

Овлашћује се Штаб да образује Комисију за технички 
преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у 
жетви и Комисију за стална дежурства и осматрачку службу 
за време обављања жетвених радова и именује њихове 
чланове.



1236. страна – Број 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 25. април 2016.

Чланови комисија из става 1. ове тачке имају право на 
накнаду за рад чију висину утврђује Штаб, у оквиру плани-
раних средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2016. годину.

IV

Штаб има председника, заменика председника и осам 
чланова.

Председнику, заменику председника и члановима Штаба, 
који нису чланови Градског већа Града Новог Сада или 
запослени у Градској управи Града Новог Сада, за рад у 
Штабу припада накнада, и то: председнику и заменику 
председника 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 месечно, под условом да је Штаб 
одржао седницу, без обзира на број одржаних седница.

V

Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Штаба обављаће Градска управа за привреду у сарадњи 
са Ватрогасним савезом Града Новог Сада.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-136/2016-II
20. април 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

 Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. 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
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ 
ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ 

УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2016. ГОДИНИ

I. У Градски штаб за заштиту од пожара стрних усева и 
жетве у 2016. години, именују се:

- за председника:
1.  Драго Бањац, Градска управа за привреду Града 

Новог Сада
- за заменика председника:
2.  Игор Сић, Ватрогасни савез Града Новог Сада
- за чланове:
3.  Душан Тубић, Градска управа за привреду Града 

Новог Сада

4.  Иван Радисављевић,  Управа за ванредне ситуације 
у Новом Саду, МУП Републике Србије

5.  Мирослав Остојић, Ватрогасно-спасилачке јединице 
Управе за ванредне ситуације у Новом Саду, МУП 
Републике Србије

6.  Сава Заклановић, Полицијска управа Нови Сад, МУП 
Републике Србије  

7.  Вид Рогић, Институт за ратарство и повртарство Новог 
Сада

8.  Бранка Радоњић, Грaдска дирекција за робне резерве 
Нови Сад

9.  Милена Јерасимовић, Регионална привредна комора 
Нови Сад

10. Ружица Ковачевић, Добровољно ватрогасно друштво 
„Лаза Костић“ Нови Сад

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-137/2016- II
20. април 2016.
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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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 промену 
апропријације, број III-402-2/16-38 од 15. априла 2016. 
године, који је Градска управа за комуналне послове доста-
вила Градској управи за финансије, Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

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 04 – ГРАДСКА УПРАВА 
ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, Глава 04.02 – ЈП „Завод за 
изгардњу Града“, у Функцији 451 – Друмски саобраћај, за 
Програм 1: Локални развој и просторно планирање (1101), 
у оквиру Програмске активности: Уређивање грађевинског 
земљишта (1101-0002), распореде средства из буџета Ауто-
номне Покрајине Војводине у укупном износу од 1.000.000,00 
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2016. годину, а која су одобрена Одлуком о додели 
бесповратних средстава локалним самоуправама у 
Аутономној Покрајини Војводини у 2016. години за 
суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструк-
туре, број 133-401-242/2016-03-6 од 4. априла 2016. године.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, у складу 
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13 и 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 
103/15), изврши распоређивање наменских трансферних 
средстава од другог нивоа власти из тачке I. овог решења 
у разделу Градске управе за комуналне послове, у оквиру 
Главе 04.02 – ЈП „Завод за изградњу Грaда“, у Функцији 
451 – Друмски саобраћај, за Програм 1: Локални развој и 
просторно планирање (1101), за Програмску активност: 



25. април 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 26 – Страна 1237.    

Уређивање грађевинског земљишта (1101-0002), у извор 
финансирања 07: „Трансфери од других нивоа власти“, и 
то на позицију буџета 151, за апропријацију економске 
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, тако 
да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 2.616.188.801,86 динара.

III. У складу са тачком II. овог решења, извршити 
одговарајућа усклађивања износа средстава у Општем, 
Посебном и Програмском делу Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2016. годину.

IV. Задужује се Градска управа за комуналне послове 
да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за комуналне послове за 2016. годину, 
ради укључивања наменских трансферних средстава од 
Аутономне Покрајине Војводине у финансирање расхода 
ЈП „Завод за изградњу Града“.

V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Градској управи за комуналне послове
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-16/2016-II
20. април 2016. године
НОВИ САД            Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

251
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
O ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДНОГ ПАРКИНГ-МЕСТА 
ЗA ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

КОСТЕ РАЦИНА КОД К.БР. 13 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се једно паркинг-место за возила особа са 

инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Косте 
Рацина код к.бр. 13 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад, да паркинг-места из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу 
са Саобраћајним пројектом, број 9758 од 28.01.2016. године, 
који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

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 3. март 2016. године.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 

Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
Број: IV-34-458/2016
17. фебруар 2016. године
НОВИ САД в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

252
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
O ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА 
У РАСКРСНИЦИ СВЕТОСАВСКЕ И 

ВИНОГРАДАРСКЕ УЛИЦЕ И У РАСКРСНИЦИ 
СВЕТОСАВСКЕ И УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА 
И У РАСКРСНИЦИ НОВОСАДСКЕ И УЛИЦЕ 

ВУКА КАРАЏИЋА У КАЋУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у: раскрсници 
Свтосавске и Виноградарске улице, раскрсници Светосав-
ске и Улице Вука Караџића и раскрсници Новосадске и 
Улице Вука Караџића у Каћу.

II. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изгардњу 
Града“ у Новом Саду да постави саобраћајну сигнализацију 
према Саобраћајном пројекту број 9604 од 25. новембра 
2015. године и према Саобраћајном пројекту број 7504 од 
12. априла 2013. године, које је израдила Служба за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за 
изградњу Града" у Новом Саду и да постављену саобраћајну 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације 
и опреме.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2016. године.
IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 

Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ   
Број: IV-34-1374/2016
21. април 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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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 запосленог на одређено 

време, до три месеца, због повећаног обима посла, 
на радно место

 Грађевински инспектор
- Одсек грађевинске инспекције      1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области 

грађевинско инжењерство или архитектура, 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 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 

- 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 - 25
20. април 2016. године
НОВИ САД

—
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, због замене одсутних запослених, 

на радна места 
    
1.  Комунални инспектор у Одсеку 

комуналне хигијене 
Група за контролу и заштиту 
јавних зелених површина 1 извршилац

2.  Инспектор за контролу путева у 
Одсеку за контролу путева 1 извршилац

Услови:
За 1. Стечено високо образовање из научне области 

организационе, техничке, природне и друштвене науке на 
студијама првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на пословним студијама 
у трајању до три године, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства.

За 2. 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.

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" .
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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,

- 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-111/2016-24
20. април 2016. године
НОВИ САД

Служба за заједничке послове

—
Град Нови Сад
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина бр. 2 
                                                  
О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за пријем у радни однос запосленог на одређено 

време, у трајању до три месеца, због повећаног обима 
посла, на радно место

    
 Извршилац за послове јавних 

набавки 1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области економ-

ске науке на студијама другог степена (дипломске академ-

ске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије 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.

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 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
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/ 2016-23
20. април 2016. године
НОВИ САД 
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

ГРАД НОВИ САД

Градска изборна комисија

243 Записник о раду Градске изборне коми-
 сије на утврђивању резултата избора за 
 одборнике Скупштине Града Новог Сада 
 одржаних 24. априла 2016. године 1229

244 Решење о поништавању избора за одбор-
 нике Скупштине Града Новог Сада одр-
 жаних 24. априла 2016. године на бира-
 чким местима: 46, 61, 72, 134 и 182 1233

Градоначелник

245 Одлука о изменама Одлуке о спровође-
 њу програма стручне праксе на терито-
 рији Града Новог Сада у 2016. години 1234

246 Одлука о измени Одлуке о одобравању 
 средстава за финансирање програма 
 приправника на територији Града Новог 
 Сада у 2016. години 1234

247 Решење о образовању и именовању 
 председника и чланова Комисије за 
 контролу наменског коришћења сред-
 става одобрених корисницима субвен-
 ције на име суфинансирања камата за 
 кредитирање пољопривредне произво-
 дње-набавку обртних средстава 1235

248 Решење о образовању Градског штаба 
 за заштиту од пожара стрних усева и 
 жетве у 2016. години 1235

249 Решење о именовању председника, за-
 меника председника и чланова Градског 
 штаба за заштиту од пожара стрних усе-
 ва и жетве у 2016. години 1236

250 Решење о одобравању да се у Одлуци 
 о буџету Града Новог Сада распореде 
 средства из буџета Аутономне Покрајине 
 Војводине Градској управи за комуналне 
 послове  1236

Градска управа за саобраћај и путеве

251 Решење o одређивању једног паркинг-
 -места зa возила особа са инвалидите-
 том на јавном паркиралишту у улици 
 Косте Рацина код к.бр. 13 у Новом Саду 1237

252 Решење o измени режима саобраћаја 
 у раскрсници Светосавске и Виноградар-
 ске улице и у раскрсници Светосавске 
 и Улице Вука Караџића и у раскрсници 
 Новосадске и Улице Вука Караџића у 
 Каћу 1237

Градска управа за инспекцијске послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време, до три месеца, 
 због повећаног обима посла, на радно 
 место - Грађевински инспектор - Одсек  
 грађевинске инспекције - 1 извршилац 1238

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 них на одређено време, због замене  
 одсутних запослених, на радна  места 
 1. Комунални инспектор у Одсеку кому-
     налне хигијене - Група за контролу и 
     заштиту јавних зелених површина 
     - 1 извршилац

       2. Инспектор за контролу путева у Одсеку 
      за контролу путева - 1 извршилац 1238

Служба за заједничке послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено  време, у трајању до 
 три месеца, због повећаног обима посла, 
 на радно место - Извршилац за послове 
 јавних набавки - 1 извршилац 1239


