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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), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Извештај о финансијском посло-
вању Фонда за унапређење вокалне уметности младих 
„Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ 
у Новом Саду у периоду од 1. јануара 2012. до 31. децем-
бра 2012. године, који је усвојио Управни одбор Фонда за 
унапређење вокалне уметности младих „Меланије Буга-
риновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду 
на V седници одржаној 26. фебруара 2013. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2013-302-II 
28. март 2013. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Борко Илић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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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 
и 7/13), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА У НЕПОСРЕДНОЈ 
БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА „НОВОСАДСКОГ 

САЈМА“ У НОВОМ САДУ

I. Одређују се повремена паркиралишта за путничке 
аутомобиле у непосредној близини објеката „Новосадског 
сајма“ у Новом Саду, као посебна паркиралишта, и то:

-  у Улици Новосадског сајма, капацитета 284 паркинг-
места, од Дринске до Хајдук Вељкове улице,

-  у Улици Новосадског сајма, од Хајдук Вељкове до 
Мичуринове улице, капацитета 76 паркинг-места,

-  на платоу испред сајамске хале, на углу улица Ново-
садског сајма и Хајдук Вељкове, капацитета 48 пар-
кинг-места,

-  на платоу између Мичуринове и Хајдук Вељкове ули-
це, капацитета 245 паркинг-места,

-  део тротоара испред сајамске хале у Хајдук Вељковој 
улици, капацитета 37 паркинг-места,

-  у Улици браће Поповић на непарној страни, од Ули-
це Бранка Бајића до Улице Стевана Мокрањца, ка-
пацитета 36 паркинг-места,

-  у Улици браће Поповић, од Улице Бранка Бајића до 
Хајдук Вељкове улице и у Улици Бранка Бајића, од 
колског улаза у „Мастер центар“ до Улице браће 
Поповић, капацитета 24 паркинг-места,

-  у Улици Бранка Бајића,

-  на платоу у Улици Миколе Кочиша, капацитета 195 
паркинг-места,

-  у Мичуриновој улици, капацитета 268 паркинг-места 
и

-  у Улици Богдана Гарабантина.

II. Наплата накнаде за коришћење повремених парки-
ралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу са 
важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и укла-
њања моторних возила, у периоду од 18. маја 2013. до 24. 
маја 2013. године, свакодневно од 8,00 до 20,00 часова.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке обавља Јавно 
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, путем 
овлашћеног лица.

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да:

-  паркиралишта из тачке I. алинеја један и три овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 2142/2005 из 
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априла 2005. године, који је израдила Служба за 
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду,

-  паркиралишта из тачке I. алинеја два овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Плану хоризонтал-
не и вертикалне сигнализације, који је саставни део 
Пројекта „ИМ-Пројект“ предузећа за пројектовање, 
инжењеринг и извођење радова, из децембра 2004. 
године,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја четири овог реше-
ња, уреди, опреми и обележи према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја број 5214 из августа 
2010. године, који је израдила Служба за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод 
за изградњу Града“ у Новом Саду,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја пет овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број 2161/2005 из маја 2006. 
године, који је израдила Служба за развој и упра-
вљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја шест овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број ПС0117 из априла 2006. 
године, који је израдило Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  паркиралишта из тачке I. алинеја седам овог реше-
ња, уреди, опреми и обележи, према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број ПС0156 од 
23. октобра 2009. године, који је израдило Јавно 
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја осам овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број ПС0203 из децембра 
2011. године, који је израдило Јавно комунално 
предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја девет овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број ПС0116 из априла 2006. 
године, који је израдило Јавно комунално преузеће 
„Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  паркиралишта из тачке I. алинеја десет овог решења, 
уреди, опреми и обележи, према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја број 5192 из августа 2010. 
године, који је израдила Служба за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод 
за изградњу Града“ у Новом Саду,

-  паркиралишта из тачке I. алинеја једанаест овог 
решења, уреди, опреми и обележи, према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број ПС0208 од 
26. децембра 2011. године, који је израдило Јавно 
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  након истека рока важности овог решења, са парки-
ралишта уклони сву вертикалну сигнализацију која 
се односи на наплату и 

-  путем средстава јавног информисања обавести 
грађане и друге кориснике о начину коришћења 
паркиралишта.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог 
решења, врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду.

V. Ово решење важи од 18. до 24. маја  2013. године.

VI. 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-34-2023/2013 

27. март 2013. године

НОВИ САД 

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Гра-
да Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 
7/13) доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 
ПАРКИРАЛИШТА НА УГЛУ ГИМНАЗИЈСКЕ 
И ДАНИЧИЋЕВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о одређивању привременог паркиралишта 
на углу Гимназијске и Даничићеве улице у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 42/08 и 9/10), 
тачка I. став 2. мења се и гласи:

„Капацитет паркиралишта из става 1. ове тачке је 115 
паркинг-места за путничке аутомобиле и 3 паркинг-места 
за туристичке аутобусе.“.

Тачка IV мења се и гласи:

„Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и обележи према саобраћајним 
пројектима број ПС0129-02 из августа 2008. године, који је 
израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
Нови Сад, 4810 од 4. марта 2010. године и 7451 од 26. 
марта 2013. године, који је израдило Јавно предузеће 
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду“.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да:

-  паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са пројектима техничког 
регулисања саобраћаја и

-  путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима 
за коришћење паркиралишта. 

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).
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IV Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 1. април 2013. го-
дине.

VI. 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-34-2025/2013 

27. март 2013. године

НОВИ САД 

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11) 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА СТАМБЕНИ БЛОК 
НА ЛИМАНУ III У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
и опреме за стамбени блок на Лиману III у Новом Саду 
(блок омеђен улицама Народног фронта, Шекспировом, 
шеталиштем уз Дунав и Балзаковом).

II. Налаже се Јавном педузећу „завод за изградњу Гра-
да“ у Новом Саду да изврши постављање вертикалне и 
обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, 
према Саобраћајном пројекту број: 7129 од 23. октобра 
2012. године, израђеном од стране Службе за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

III. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2013. 
године.

IV. 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-34-2200/2013 

3. април 2013. године

НОВИ САД 

в.д. начелника

Викторија Пауновић, с.р.

Градска управа за здравство
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 На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и по-
ступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за 
програме и пројекте из области здравства (”Службени лист 
Града Новог Сада”, број 9/12), Градска управа за здравство 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ 

ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И 
ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2013. ГОДИНУ

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здрав-
ствених установа у области јавног здравља којима се до-
приноси промоцији здравља и превенцији болести за 2013. 
годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2013. годину (”Службени лист Града Новог 
Сада”, број 55/12), у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

III. Пројекти здравствених установа у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести који ће се финансирати из буџета Гра-
да Новог Сада у 2013. години су: 

1) анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење

Анализа здравственог стања грађана Града Новог Сада 
са предлогом мера за његово очување и унапређење јесте 
пројекат који се реализује у циљу унапређења здравстве-
ног стања становништва, идентификације приоритетних 
здравствених проблема, праћења промена здравственог 
стања становништва током времена, компарације са дру-
гим територијама и одабира и усмеравања стратегија за 
решавање проблема.

Анализа здравственог стања грађана Града Новог Сада 
са предлогом мера за његово очување и унапређење об-
ухвата витално-демографску ситуацију, морбидитет реги-
строван у ванболничкој и болничкој здравственој заштити, 
организацију и коришћење ванболничке и болничке здрав-
ствене службе, остваривање превентивне здравствене 
заштите, епидемиолошку ситуацију заразних болести, 
здравствену исправност намирница, стање животне сре-
дине, као и предлог мера за очување и унапређење стања 
у наведеним областима.

При изради анализе здравственог стања грађана Града 
Новог Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење потребно је користити податке из медицинске 
документације (рутинске евиденције и извештаји здрав-
ствене службе), пописа становништва, регистра виталних 
догађаја, епидемиолошких истраживања, извештаја о ква-
литету ваздуха, намирница, воде за пиће, воде за пиће са 
јавних бунара, површинских и отпадних вода, квалитета 
животне средине и др.
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2) пројекти васпитања за здравље  

Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се 
реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина 
појединца, групе или заједнице у вези са здравим стило-
вима живота, детерминантама здравља и смањењем фак-
тора ризика за оболевање од заразних и незаразних бо-
лести.

3) пројекти заштите и унапређења здравља 
осетљивих друштвених група

Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих 
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу 
унапређења и очувања здравља осетљивих друштвених 
група које су изложене већем степену ризика од оболевања 
у односу на укупну популацију, било да се ради о специ-
фичним здравственим стањима или факторима социјално-
-економског окружења који могу довести до оболевања.

4) пројекти превенције и контроле заразних болести

Пројекти превенције и контроле заразних болести су 
пројекти који се реализују у циљу унапређења здравља 
грађана, превенције настанка заразних болести, као и 
успостављања адекватног одговора на њих.

5) пројекти превенције, едукације и подизања 
свести грађана о штетним последицама пушења 
и неконтролисане и редовне употребе алкохола

Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и неконтролисане 
и редовне употребе алкохола имају за циљ: 

-  едукацију становништва о штетности употребе ду-
ванских производа, излагања дуванском диму и пре-
комерне употребе алкохола;

-  едукацију пушача и зависника од алкохола о доступ-
ним и од стране стручњака препорученим методама 
одвикавања од пушења и злоупотребе алкохола и 
повећање доступности наведених метода;

-  едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и

-  појачање утицаја националних кампања покренутих 
са сличним циљевима.

6) пројекти превенције HIV/AIDS-a   

Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који допри-
носе унапређењу превенције HIV инфекција.

7)  пројекти унапређења менталног здравља 
и превенција менталних поремећаја

Пројекти унапређења менталног здравља и превенција 
менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ 
јачање позитивног менталног здравља.

Програми за ментално здравље треба да укључују пре-
вентивне активности и активности за унапређење ментал-
ног здравља.

Унапређење менталног здравља треба да има за циљ 
да заштити, подржи и одржи емоционалну и социјалну до-
бробит кроз унапређење фактора који јачају и штите мен-

тално здравље, уз исказивање поштовања према култури, 
једнакости, социјалној правди и личном достојанству и 
кроз вођење рачуна о социјалним и економским фактори-
ма и акцијама за заштиту људских права.

8) пројекти обележавања значајних датума и 
јубилеја у области здравства и пројекти 
организовања здравствених кампања и 
стручних састанака

Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у 
области здравства и пројекти организовања здравствених 
кампања и стручних састанака су пројекти који имају за 
циљ обележавање значајних датума и јубилеја у области 
здравства, у складу са календаром здравља, као и орга- 
низовање здравствених кампања и стручних састанака.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравстве-
не установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште 
на територији Града Новог Сада.

V.  Пријава на Јавни конкурс може се преузети са интер-
нет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или 
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.   

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,

- назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,

- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом, са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

- податке о особи одговорној за реализацију пројекта 
и ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се од 10. априла 
до 24. априла 2013. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и 
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се 
разматрати.

X. Конкурсна  документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији бо-
лести. 
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XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Са-
да за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкур-
са неће се финансирати набавка основних средстава за 
рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног кон-
курса предложити да изврши одређене измене поднетог 
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности 
планираних у пројекту. 

Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести има право да затражи 
додатна објашњења од учесника конкурса у вези са 
буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета 
пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара 
планираним активностима и резултатима реализације 
пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести дужна је да у року од 30 
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јаваног конкур-
са утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

- постојање повезаности циљева и активности,

- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,

- усклађеност предложеног буџета пројекта са 
планираним активностима,

- одрживост пројекта, 

- допринос пројекта унапређењу стања у области у 
којој се пројекат реализује, и

- законитост коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада учесника конкурса за пројекте које су 
реализовали у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

Листа пројеката ће бити објављена на званичној интер-
нет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право при-
говора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну про-
цену и избор пројеката у области јавног здравља којима 
се доприноси промоцији здравља и превенцији болести, у 
року од 15 дана од дана његовог пријема, и одлука 
Комисије је коначна.

XV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести, у року од седам дана од 
дана доношења одлуке о приговору доставља извештај о 
спроведеном поступку конкурса.

Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију 
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта. 

XVI. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног кон-
курса, Градска управа за здравство доставља Градоначел-
нику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању 
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 
бити објављен на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs).

XVII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести писаним путем ће 
обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили 
право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за здравство 

Број: XII-51-24/2013  

1. април 2013. године 

НОВИ САД 

Начелник

Мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић

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 запосленог на неодређено 
време на радно место

1.  Извршилац за послове личних 
стања грађана - заменик матичара   1 извршилац

Услови:

Стечено високо образовање на студијама другог степе-
на (академске студије – мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистике струковне студије), у образов-
но-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, одно-
сно на основним студијама  друштвеног смера у трајању 
од најмање четири године, положен државни стручни ис-
пит, положен посебан стручни испит за матичара, најмање 
једна година радног искуства у струци,  познавање рада 
на рачунару, леп и читак рукопис. 
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Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма 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 високом образовању на студијама другог 
степена, Уверење о положеном државном стручном ис-
питу, Уверење о положеном посебном стручном испиту за 
матичара, Доказ о радном искуству 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 - Пи-
сарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XI-111/2013-5
1. април 2013. године
НОВИ САД

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

8

На основу члана 33. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА „ЈУГОВИЋЕВО“, „РАДНИЧКИ“ 
И „ДУНАВ“

1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног 
одбора месних заједница „Југовићево“, „Раднички“ и „Ду-
нав“ за 28. април 2013. године од 07:00 до 20:00 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са 
Одлуком о месним заједницама и статутутима месних 
заједница „Југовићево“, „Раднички“ и „Дунав“, а изборне 
радње почињу да теку од 28. марта 2013. године.

3. Рок за подношење предлога, за кандидате за члано-
ве Савета и Надзорног одбора месних заједница 
„Југовићево“, „Раднички“ и „Дунав“, истиче 22. априла 2013. 
године у 15:30 часова.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на огласним таблама месних заједница 
„Југовићево“, „Раднички“ и „Дунав“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2013-306-I
25. март 2013. године
НОВИ САД
 Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

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

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

255 Решење  о давању сагласности на Изве-
 штај о финансијском пословању Фонда 
 за унапређење вокалне уметности мла-
 дих „Меланије Бугариновић и ћерке Ми-
 рјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду у 
 периоду од 1. јануара 2012. до 31. деце-
 мбра 2012. године 313

Градска управа за саобраћај и путеве

256 Решење о одређивању повремених пар-
 киралишта у непосредној близини обје-
 ката „Новосадског сајма“ у Новом Саду 313

257 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању привременог паркиралишта 
 на углу Гимназијске и Даничићеве улице
 у Новом Саду 314

258 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације за стамбени блок на 
 Лиману III у Новом Саду 315

Градска управа за здравство

259 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката здравствених установа 
 у области јавног здравља којима се до-
 приноси промоцији здравља и превен-
 цији болести за 2013. годину 315

Градска управа за опште послове

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на радно 
 место - Извршилац за послове личних 
 стања грађана - заменик матичара
 - 1 извршилац 317

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

8 Одлука о расписивању избора за чла-
 нове Савета и Надзорног одбора мес-
 них заједница „Југовићево“, „Раднички“ 
 и „Дунав“ 318


