СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXI - Број 6

НОВИ САД , 8. март 2012.

ГРАД НОВИ САД

примерак 80,00 динара
Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Градско веће
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На основу чл. 4. став 2. и 76. став 6. Закона о култури
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/09), на
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско
веће Града Новог Сада на 189. седници од 2. марта
2012. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/2012-368-II
2. март 2012. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско
веће Града Новог Сада на 188. седници од 29. фебруара 2012. године, доноси

У Правилнику о начину, мерилима и критеријумима
за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10 и 44/11), у члану
23. став 1. мења се и гласи:

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ АПОТЕКЕ
НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

„Град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се
ради о пројектима који су од посебног значаја за развој
културног и уметничког стваралаштва Града или о пројектима од заједничког интереса у области културе са
јединицама локалне самоуправе других држава, које
није било могуће унапред планирати.“

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Апотеке Нови Сад (у даљем тексту: Апотека) за
2012. годину.

Члан 2.
У члану 34. у ставу 2. речи: „до највише“ замењују се
речју: „од“.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Уколико је износ средстава из става 2. овог члана
већи од износа закупнине коју плаћа аматерско културно-уметничко друштво из става 1. овог члана по основу
уговора о закупу пословног простора, средства из буџета Града за закупнину се обезбеђују у износу утврђеном
у уговору о закупу.“

II. За реализацију овог програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2012. годину, у укупном износу од 12.000.000,00 динара, у оквиру трансфера осталим нивоима власти, за капиталне трансфере.
III. Средства из тачке II. овог програма распоређују
се за инвестиционе активности адаптације пословних
просторија у организационим јединицама Апотеке:
1) „Галенска лабораторија“, у износу од 10.000.000,00
динара, за:
- завршно-занатске радове (машинско опремање,
климатизацију, грејање, вентилацију, електро и
остале радове),
- стручни надзор;
2) „Футог“, у износу од 2.000.000,00 динара, за:
- завршно-занатске радове.
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IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма пренос средстава вршиће се путем капиталних
трансфера и то до износа средстава планираних овим
програмом.
Уколико се приходи и примања буџета Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства из
тачке II. овог програма могу се умањити сразмерно оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог Сада.
V. Захтев за пренос средстава из тачке II овог програма, након спроведеног поступка јавних набавки, уз
приложену документацију, Апотека доставља Градској
управи за здравство, за набавку радова и услуга са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим за
набавке са правом на поврат пореза на додату вредност, за које Апотека доставља захтев за пренос средстава без износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Апотеке врши се на основу захтева за пренос који припрема Градска управа
за здравство, у складу са прописима.
VI. Апотека се обавезује да ће активности из тачке
III. овог програма бити изведене стручно и квалитетно,
у складу са законом, стандардима и нормативима који
важе за ову врсту радова и услуга.
VII. Надзор над спровођењем овог
обављаће Градска управа за здравство.

програма

VIII. Апотека подноси Градском већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са
исказаним физичким и финансијским показатељима о
извршеним активностима и утрошку средстава.
IX. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-7/2012-II
29. фебруар 2012. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско
веће Града Новог Сада на 189. седници од 2. марта
2012. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

8. март 2012.

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Завода за здравствену заштиту студената Нови
Сад (у даљем тексту: Завод) за 2012. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2012. годину у износу
од 2.800.000,00 динара, у оквиру трансфера осталим
нивоима власти, за капиталне трансфере.
III. Средства из тачке II. овог програма распоређују
се за инвестиционе активности набавке медицинске и
друге опреме, и то:
- система за дојаву пожара,
- биохемијског анализатора, 1 апарат,
- пројектора за оптотип, 1 апарат,
- радиоталасног апарата, 1 апарат.
IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма пренос средстава вршиће се путем капиталних
трансфера и то до износа средстава планираних овим
програмом.
Уколико се приходи и примања буџета Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства из
тачке II. овог програма могу се умањити сразмерно оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог Сада.
V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, након спроведеног поступка јавних набавки, уз
приложену документацију, Завод доставља Градској управи за здравство, за набавку добара са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим за набавке са
правом на поврат пореза на додату вредност, за које
Завод доставља захтев за пренос средстава без износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу захтева за пренос који припрема Градска управа за
здравство, у складу са прописима.
VI. Завод се обавезује да ће активности из тачке III.
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у
складу са законом, стандардима и нормативима који
важе за ову врсту радова, односно набавку опреме.
VII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
VIII. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.
IX. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-9/2012-II
2. март 2012. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

8.март 2012.
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На основу члана 13а став 1. тачка 5. Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
29/05-пречишен текст, 53/08 и 44/11), Градско веће Града Новог Сада на 188. седници од 29. фебруара 2012.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
ИЗДАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ
„ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ ЗА ЛЕТЊУКУПАЛИШНУ СЕЗОНУ ЗА 2012. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на План издавања пословних
објеката и пословних простора на купалишту „Штранд“
у Новом Саду за летњу-купалишну сезону за 2012. годину, који је донео Управни одбор Јавног комуналног
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 108. седници од 26. јануара 2012. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-223/2012-II
29. фебруар 2012. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 5. Статута Града Новог
Сада – печишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању вредности бода закупнине за пословни простор, на 188. седници од 29.
фебруара 2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду број
06-672/11-1 о утврђивању вредности бода за утврђивање висине закупнине за пословни простор, донету на
104. седници од 31. јануара 2012. године.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-42/2012-II
29. фебруар 2012. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 27/05, 51/08 и 4/10), а у вези са чланом 100. став 3. и
5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-одлука УС), Градоначелник
Града Новог Сада, по прибављеној сагласности Министарства животне средине, рударства и просторног планирања број: 401-00-181/2012-01 од 9. фебруара 2012.
године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у
буџету Града Новог Сада за 2012. годину.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 243.100.000 динара, оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на триторији Града Новог Сада и дела средстава по основу накнаде за загађивање
животне средине која се наплаћују по Закону о заштити
животне средине, и то од:
- накнаде за заштиту и унапређење
животне средине
210.000.000,00 динара
и
- дела накнаде за загађивање
животне средине
33.100.000,00 динара.
3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће
се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне сре-
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дине; подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката праћења стања
животне средине (мониторинг); програма заштите и развоја заштићених природних добара; научноистраживачких програма и пројеката; едукације и јачања свести о
потреби заштите животне средине; информисања и
објављивање података о стању животне средине; трошкова реализације програма, као и других активности од
значаја за заштиту животне средине у Граду, и то:
I. Подстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте
149.500.000,00 динара
Планира се реализација пројеката и програма који
се односе на:
- очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на територији Града Новог Сада,
- израду катастра зеленила на територији Града
Новог Сада,
- обезбеђивање услова за израду локалног акционог плана заштите од буке у животној средини,
- мере заштите животне средине у ванредним
околностима загађивања животне средине, у
складу са законом,
- друге потстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже
потреба.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу
са решењима и обавезама проистеклим из закона, и у
сарадњи са другим субјектима система заштите животне средине.
У реализацији подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката приоритет ће имати пројекти
очувања и унапређења зеленила који у значајном мери
доприносе унапређењу животне средине, а за чијом реализацијом се утврди потреба на нивоу Града Новог
Сада.
II. Програме и пројекте праћења стања животне
средине (мониторинг) на територији Града
Новог Сада
25.000.000,00 динара
Планира се реализација законом утврђених обавеза
Града у области мониторинга, као и других програма и
пројеката праћења стања животне средине:
- праћење квалитета ваздуха,
- праћење и прогноза аерополена,
- праћење нивоа буке у животној средини,
- праћење квалитета воде јавних купалишта,
- праћење квалитета површинских вода,
- праћење квалитета подземних вода,

8. март 2012.

III. Програме заштите и развоја заштићених
природних добара на територији Града
Новог Сада
10.000.000,00 динара
Актима Скупштине Града Новог Сада стављена су
под заштиту Парк природе „Бегечка јама“ и споменици
природе: „Каменички парк“, „Футошки парк“, „Копривић
у центру Новог Сада“, „Јаворолисни платан у Новом
Саду“, „Амерички платан на Сајлову“, „Дуд на Ченејском
салашу“, „Платан у дворишту школе „Милош Црњански“
у Новом Саду и „Амерички платан у Футогу“.
У 2011. години ће се разматрати планови управљања
заштићеним подручјем и финансирати или суфинансирати реализација приоритетних програмских активности, а на основу конкретних пројеката понуђених од
стране управљача заштићеног подручја.
IV. Научноистраживачке програме
и пројекте
20.000.000,00 динара
На основу Јавног конкурса објављеног у средствима
јавног информисања у складу са Правилником о суфинансирању научно-истраживачких програма и пројеката
и активности на јачању свести о потреби заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, број
6/06), средствима у укупном износу од 10.000.000,00 динара, суфинансираће се научноистраживачки пројекти
из области животне средине, за којима постоји потреба
и интерес да се реализују на територији Града Новог
Сада, а који дају применљиве научне резултате у
краћем временском периоду, уз конкретн решења која
доприносе заштити и унапређењу животне средине на
територији Града Новог Сада.
На основу посебног акта Градоначелника Града Новог Сада, а зависно од потреба Града финансираће се
или суфинансирати научноистраживачки пројекти из
области животне средине чији резултати и решења
омогућавају решавање приоритетних проблема и доприносе заштити и унапређењу животне средине на територији Града Новог Сада. За реализацију ових научноистраживачких пројеката планирана су средства у
укупном износу од 10.000.000,00 динара.
V. Образовне активности и јачање
свести о потреби заштите животне
средине
20.000.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести
и популаризације заштите животне средине, Градска
управа за заштиту животне средине (у даљем тексту:
Управа) ће, средствима у укупном износу од 10.000.000,00
динара, самостално или у сарадњи са другим субјектима реализовати пројекте, организовати или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима,
манифестацијама, акцијама из области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја, као што су:

- праћење ултраљубичастог (UV) зрачења,

- сајмови заштите животне средине,

- праћење електромагнетског зрачења,

- Сат за планету,

- праћење квалитета земљишта,

- Дан планете Земље,

- мерења у ванредним околностима загађивања
животне средине.

- Светски дан заштите животне средине,

За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, а у складу са прописима.

- Дан Дунава,
- Новосадско пролеће,
- Новосадска јесен,
- Фестивал меда,

8.март 2012.
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- Стабло генерације,
- Дани без аутомобила,
- Јелка са бусеном,
- ЕКОпрофит Нови Сад,
- други значајни датуми, догађаји, манифестације,
акције и пројекти.
Образовне и друге активности које доприносе јачању
свести о потреби заштите животне средине суфинансираће се и средствима у укупном износу од 10.000.000,00
динара а на основу јавног конкурса објављеног у средствима јавног информисања у складу са Правилником о
суфинансирању научно-истраживачких програма и пројеката и активности на јачању свести о потреби заштите
животне средине.
VI. Информисање и објављивање
података о стању и квалитету
животне средине
7.000.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине; јавности рада Управе и јачања свести о значају заштите животне средине, наставиће се континуирано
иновирање и реконструкција Интернет презентације Управе и израда публикација са пратећим трошковима,
као што су каталогизација у публикацији (CIP), Међународни стандардни број публикације (ISBN) и слично, као
и израда другог едукативног материјала. Истовремено
ће се радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања.
VII. Трошкове реализације
Програма

11.600.000,00 динара

Средства намењена за трошкове реализације Програма користиће се за обезбеђивање услова за реализацију програмских активности, као што су:
- закуп простора и опреме,
- плаћање трошкова платног промета и банкарских
услуга (девизна плаћања),
- објављивање огласа за јавне набавке, објављивање Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање научноистраживачких програма и
пројеката и активности на јачању свести о потреби заштите животне средине на територији Града
Новог Сада у средствима јавног информисања и
слично,
- исплата накнаде Јавном комуналном предузећу
„Информатика“ за обављање послова обједињене наплате накнаде за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада и
- други трошкови реализације програма.
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току
буџетске године не остварују у планираном износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди
Градоначелник Града Новог Сада и то: обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе.
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5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се
увећају за износ преосталог нераспоређеног вишка
прихода из ранијих година који се утврди по доношењу
Завршног рачуна Буџета Града Новог Сада за 2010. годину и за износ донација и прихода из других извора,
која ће се користити у складу са овим програмом.
6. Управа прати и надзире наменско коришћење
средстава Фонда и извршавање уговорних права и обавеза корисника средстава.
1)непосредним увидом овлашћеног лица Управе и/
или
2) на основу обавештења и документације достављењне од стране корисника средстава.
7. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2012-2-II
27. фебруар 2012. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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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),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за
унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду за 2012. годину, који је донео Управни одбор Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у
Новом Саду на II седници одржаној 19. јануара 2012. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-31/2012-II
24. фебруар 2012. године
НОВИ САД
П.о. члан Градског већа
Живко Макарић, с.р.

94. страна – Број 6
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На основу члана 47. став 1. тачка 4. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), а у вези са чланом 8. Одлуке о
организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 1/92, 16/93,
21/93 и 10/04), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА БРОЈ И
СТРУКТУРУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА КОЈИ
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА

Ред.
број

1.

1.1.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА

8. март 2012.

I. Даје се сагласност на потребан број и структуру
запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ради обављања послова у области социјалне заштите
утврђених Одлуком о социјалној заштити Града Новог
Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 38/11),
Одлуком о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 11/95) и Одлуком о располагању средствима стамбеног фонда Града
и решавању стамбених потреба (“Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 13/00, 8/01 и 11/10), а према следећој
табели:

СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Број
изврш.

ПОСЛОВИ НА УТВРЂИВАЊУ
ПРАВА
Помоћник директора за
стечено високо образовање на студијама другог степена
послове на утврђивању права (академске мастер студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

1.2.

Помоћник директора за
економско-финансијске
послове

стечено високо образовање из научне области економске науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1.3.

Секретар

стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

1.4.

Психолог

стечено високо образовање из научне области психолошке науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

2

1.5.

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске мастер
студије, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

1.6.

Социјални радник

стечено високо образовање из научне области политичке науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

4

1.7.

Правник

стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

2

1.8.

Социолог

стечено високо образовање из научне области социолошке науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

2

1
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1.9.

Информатичар

стечено високо образовање из научне области рачунарске науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

2

1.10.

Референт плана и анализе економиста

стечено високо образовање из научне области економске науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

1.11.

Референт за набавке и
стамбена питања корисника

стечено високо образовање из научне области економске или
правне науке на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на основним
студијама у трајању до три године

1

1.12.

Књиговођа финансијског
књиговодства

средња школа у трајању од четири године, економског смера

1

1.13.

Обрачунски радник

средња школа у трајању од четири године, економског смера

1

1.14.

Административни радник

средња школа у трајању од четири године, економског смера

1

1.15.

Референт за здравствену
заштиту корисника

средња школа у трајању од четири године

1

1.16.

Возач - курир

средња школа у трајању од четири године

1

1.17.

Радник обезбеђења

средња школа у трајању од три године

1

1.18.

Дактилограф

основна школа и дактилографски курс

1

1.19.

Спремачица

основна школа

1

1.20.

Спремачица (особа са
инвалидитетом)

основна школа

2

УКУПНО
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2.

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ
И ОМЛАДИНУ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ДРУШТВЕНОМ
ПОНАШАЊУ

2.1.

Дефектолог

стечено високо образовање из научне области специјалне
едукације и рехабилитације на студијама другог степена
(академске мастер студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

2

2.2.

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске мастер
студије, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

2.3.

Психолог

стечено високо образовање из научне области психолошке науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

3

2.4.

Социјални радник

стечено високо образовање из научне области политичке науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

2.5.

Медицинска сестра - васпитач средња школа у трајању од четири године, медицинског смера

0,5

2.6.

Домар - магационер

средња школа у трајању од четири године

0,5

2.7.

Главни кувар

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

0,5

2.8.

Кувар

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

1

2.9.

Вешерка

средња школа у трајању од три године

0,5
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2.10.

Радник обезбеђења

средња школа у трајању од три године

1

2.11.

Спремачица

основна школа

1

УКУПНО
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3.

ПРИХВАТИЛИШТЕ СА
ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОМ
ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“СИГУРНА КУЋА”

3.1.

Руководилац Одељења

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке, или психолошке науке, на студијама другог степена
(академске мастер студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

3.2.

Психолог

стечено високо образовање из научне области психолошке науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

3.3.

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске мастер
студије, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

3.4.

Социјални радник

стечено високо образовање из научне области политичке науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

3.5.

Васпитач I

стечено високо образовање из научне области физичког
васпитања и спорта на студијама другог степена (академске
мастер студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

4

3.6.

Васпитач II

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање две године

3

3.7.

Руководилац Службе за пом.
техн. послове

ВКВ радник

1

3.8.

Медицинска сестра - васпитач средња школа у трајању од четири године, медицинског смера

3.9.

Референт заштите од пожара средња школа у трајању од четири године

5,5

3.10.

Домар - магационер

средња школа у трајању од четири године

0,5

3.11.

Возач - курир

средња школа у трајању од четири године

1

3.12.

Радник обезбеђења

средња школа у трајању од три године

2

3.13.

Вешерка

средња школа у трајању од три године

0,5

1

3.14.

Главни кувар

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

0,5

3.15.

Кувар

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

1

3.16.

Помоћни радник у кухињи
(особа са инвалидитетом)

основна школа

1

3.17.

Спремачица

основна школа

УКУПНО
4.

4.1.

2
27

ПРИХВАТИЛИШТЕ СА
ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОМ
ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ УГРОЖЕНЕ
ПОРОДИЧНИМ НАСИЉЕМ
“СИГУРНА ЖЕНСКА КУЋА”
Руководилац Одељења

стечено високо образовање на студијама другог степена
(академске мастер студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1
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4.2.

Психолог

стечено високо образовање из научне области психолошке науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

4.3.

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске мастер
студије, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

4.4.

Социјални радник

стечено високо образовање из научне области политичке науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

4.5.

Економиста

стечено високо образовање из научне области економске науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

0,5

4.6.

Обрачунски радник

средња школа у трајању од четири године, економског смера

0,5

4.7.

Возач

средња школа у трајању од четири године

1

4.8.

Радник обезбеђења

средња школа у трајању од три године

1

4.9.

Домаћица

средња школа у трајању од три године

1

УКУПНО

8

5.

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И
ПОРОДИЦУ

5.1.

Психолог

стечено високо образовање из научне области психолошке науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

3

5.2.

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске мастер
студије, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

3

УКУПНО
6.

6

ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕЗ
РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
У СТАНОВИМА КОЈИМА
РАСПОЛАЖЕ ГРАД

6.1.

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске мастер
студије, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

6.2.

Економиста

стечено високо образовање из научне области економске науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

0,5

6.3.

Возач - курир

средња школа у трајању од четири године

0,5

УКУПНО

2
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7.

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

7.1.

Социјални радник на
пословима заштићеног
становања

стечено високо образовање из научне области политичке науке на
студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање две године

1

7.2.

Обрачунски радник за друга
права из области социјалне
заштите

средња школа у трајању од четири године, економског смера

1

УКУПНО

2

УКУПНО
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II. Запослени из тачке I. поглавље 3. подтачка 3.10. и
подтач. 3.13.-3.17. овог решења који обављају послове
за Прихватилиште са прихватном станицом за децу и
омладину “Сигурна кућа”, и запослени из тачке I. поглавље 4. овог решења који обављају послове за Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем “Сигурна женска кућа”,
финансираће се из цене смештаја.
III. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који
се финансирају из буџета Града Новог Сада (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 36/11).
IV. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2012-165-Г
27. фебруар 2012. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 5а Правилника о начину, мерилима
и критеријумима за избор пројеката из области јавног
информисања који се суфинансирају из буџета Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
34/10 и 33/11), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА, А
КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ РАД ЈАВНИХ
ГЛАСИЛА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА И ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА, КАО И
НЕСМЕТАНО КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЈАВНОМ
ИНФОРМИСАЊУ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на
језицима националних мањина и етничких заједница,
као и несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног
конкурса за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог
Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, као
и несметано коришћење права особа са инвалидитетом
у јавном информисању, да за пројекте намењене националним мањинама и етничким заједницама од одговарајућих националних савета националних мањина прибави предлог за расподелу средстава која се додељују
из буџета Града и да у року од 60 дана од дана истека
рока за подношење пријаве на конкурс, достави Градској управи за културу извештај о спроведеном поступку
јавног конкурса.
III. Комисија има председника и четири члана.
IV. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији припада накнада, и то: председнику у висини од
10%, а члановима у висини од 5% од просечне месечне
зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике и под условом да нису
чланови Градског већа Града Новог Сада или запослени у градским управама.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у
току месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних седница.
V. Административне и стручне послове за потребе
комисије обављаће Градска управа за културу.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2012-26-II
31. јануар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

8.март 2012.
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Градска управа за саобраћај и путеве

На основу члан 5а Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/10
и 33/11), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА, А КОЈИМА
СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ РАД ЈАВНИХ ГЛАСИЛА НА
ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И
ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА, КАО И НЕСМЕТАНО
КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ
I. Комисију за спровођење јавног конкурса за избор
пројеката из објасти јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, а којима се
обезбеђује рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању, именују се:
- За председника:
1. РАДОВАН ЈЕКНИЋ, професор књижевности, в.д.
директора Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад,
- За члана:
2. КАРОЉ КОВАЧ, новинар, уредник на „Новосадској
телевизији“.
- За члана:
3. МИЛЕ РАНИН, професор српског језика и књижевности, издавач у Књижарској задрузи „Љубитељи
књиге“.
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Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету
техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 41/09, 53/10 и
101/11), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ ЗАШТИТЕ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У ЈИРИЧЕКОВОЈ УЛИЦИ ОД БРОЈА 1 ДО
БРОЈА 5 У НОВОМ САДУ
1. Одређује се допунска заштита пешачких површина постављањем додатних заштитних стубића у Јиричековој улици од броја 1 до броја 5 у Новом Саду.
2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „паркинг
сервис“ у Новом Саду да:
- постави заштитне стубиће према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја број 6452 од 30. јануара 2012.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду;
3. Рок за извршење овог решења је 15. март 2012. године.
4. 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-34-473/2012
22. фебруар 2012. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов,с.р.

- За члана:
4. СНЕЖАНА СРЕЋКОВ, дипломирани менаџер, самостлани извршилац-координатор у Служби извршних органа Града Новог Сада и

Агенција за енергетику

- За члана:
5. МАРИЈА КУЛАЧИН, дипломирани педагог, помоћник шефа Кабинета за односе са јавношћу Града
Новог Сада.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2012-31-II
13. фебруар 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка 6. Статута Агенције
за енергетику Града Новог Сада од 9. августа 2006. године и тачке 4. Критеријума и мерила за одређивање
висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за
обављање енергетских делатности („Службени лист
Града Новог Сада“, број 23/07), Управни одбор Агенције
за енергетику Града Новог Сада, на 20. седници одржаној 24. фебруара 2012. године, донео је

ОДЛУКУ
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ
ЗА 2012. ГОДИНУ

100. страна – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1. Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности за
2012. годину износи 32.915,12 динара.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
УПРАВНИ ОДБОР
Број: II-020-8/2012-20-4
24. фебруар 2012. године
НОВИ САД

8. март 2012.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеном факултету, Доказ о радном искуству у
струци, Уверење о положеном државном стручном испиту, Уверење о држављанству Републике Србије и
Уверење од суда да није под истрагом, 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.

Председник
Проф. др Миладин Бркић,с.р.

Градска управа за привреду

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за привреду
Број: VII-111/2012-4
28. фебруар 2012. године
НОВИ САД

—

Градска управа за инспекцијске послове

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за привреду
Руменачка бр. 110а
НОВИ САД

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Димитрија Туцовића бр. 3
НОВИ САД

Објављује

ОГЛАС

Објављује

за пријем у радни однос запосленог на неодређено
време на радно место
1. Извршилац за пољопривреду,
водопривреду и сточарство

1 извршилац

Услови:

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на неодређено
време на радно место
1. Грађевински инспектор

1 извршилац

Стечено високо образовање из научне области биотехничке, техничко-технолошке-грађевинско инжењерство или економске науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, једна година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

Стечено високо образовање из научне области
грађевинско инжењерство или архитеткура, 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 стажа у струци.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:

Услови:

- да је држављанин Републике Србије,

- да је држављанин Републике Србије,

- да има општу здравствену способност,

- 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.

- 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.

8.март 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеном факултету, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном стажу у
струци, Уверење о држављанству Републике Србије и
Уверење од суда да није под истрагом, 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: XIV-111/2012-7
28. фебруар 2012. године
НОВИ САД

Служба извршних органа

—
ГРАД НОВИ САД
Служба извршних органа
Трг слободе бр.1
НОВИ САД
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на неодређено
време на радно место

Broj 6 – Страна 101.

1. Извршилац за протоколарне послове
- координатор за међународну
сарадњу
1 извршилац
Услови:
Филолошки, филозофски факултет, факултет техничких наука, једна година радног стажа у струци, активно знање енглеског, немачког или француског језика
и положен испит за рад у органима државне управе.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је држављанин Републике Србије,
- 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".
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеном факултету, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном стажу у
струци, Уверење о држављанству Републике Србије и
Уверење од суда да није под истрагом, на следећу адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
– Писарница или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба извршних органа
Број: II-111/2012-6
28. фебруар 2012. године
НОВИ САД

102. страна – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

8. март 2012.

8.март 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Broj 6 – Страна 103.

104. страна – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

8. март 2012.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
82

83
84

85

86

91

Правилник о изменама и допуни
Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада

89

Програм инвестиционих активности
Апотеке Нови Сад за 2012. годину

89

Програм инвестиционих активности
Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2012. годину

90

Решење о давању сагласности на
План издавања пословних објеката
и пословних простора на купалишту
„Штранд“ у Новом Саду за летњу-купалишну сезону за 2012. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о утврђивању вредности бода
закупнине за пословни простор

88

89

90

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину

92
91

језицима националних мањина и
етничких заједница, као и несметано
коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању

98

Решење о именовању председника
и чланова Комисије за спровођење
поступка јавног конкурса за избор
пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета
Града Новог Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на језицима
националних мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење
права особа са инвалидитетом у јавном информисању

99

Решење о допуни заштите пешачких
површина у Јиричековој улици од
броја 1 до броја 5 у Новом Саду

99

Агенција за енергетику
91

93

Одлука уо вредности коефицијента
за обрачун висине накнаде за лиценце
за обављање енергетских делатности
за 2012. годину

99

Градска управа за привреду
91

Решење о давању сагласност на Финансијски план Фонда за унапређење
вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић
-Калин“ у Новом Саду за 2012. годину

93

Решење о давању сагласности на број
и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се
финансирају из буџета Града Новог Сада

94

Решење о образовању Комисије за
спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката из области јавног
информисања који се суфинансирају
из буџета Града Новог Сада, а којима
се обезбеђује рад јавних гласила на

Страна

Градска управа за саобраћај и путеве

Градоначелник
87

Предмет

—

Оглас за пријем у радни однос запосленог на неодређено време на радно место - Извршилац за пољопривреду, водопривреду и сточарство - 1 извршилац

100

Градска управа за инспекцијске послове
—

Оглас за пријем у радни однос запосленог на неодређено време на радно место - Грађевински инспектор
- 1 извршилац

100

Служба извршних органа
—

Оглас за пријем у радни однос запосленог на неодређено време на радно место - Извршилац за протоколарне послове - координатор за међународну сарадњу - 1 извршилац

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Игор Башнец.
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
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