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NOVI SAD, 26. maj 2011.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
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На основу члана 57. став 2. и члана 213. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/11), и члана 12. став 4. Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 46/09 и 60/10), Градско веће
Града Новог Сада, на 145. седници од 20. маја 2011. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ
БОРАВКА ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА
Члан 1.
У Правилнику о нормативима и стандардима за
обављање делатности и критеријумима и мерилима за
утврђивање цене услуге дневног боравка за одрасла и
стара лица („Службени лист Града Новог Сада“, број
18/10), члану 8. став 2. алинеја два мења се и гласи:
„- фотељу на развлачење или другу врсту лежаја
према потреби корисника 4 ком.“
Члан 2.
Члан 22. мења се и гласи:
“Члан 22.
Регресирање цене услуге дневног боравка утврђује
се у зависности од односа просечног прихода по члану
породице корисника, оствареног током три месеца који
претходе месецу у коме је поднет захтев за коришћење
услуге, и износа новчане социјалне помоћи за појединца утврђеног Законом о социјалној заштити (у даљем
тексту: Закон), према следећој скали:
Ред.
бр.
1.
2.

Просечан месечни приход % учешћа % учешћа
по члану породице
корисника буџета Града
До 3,5 износа новчане соци30,00
70,00
јалне помоћи за појединца
Преко 3,5 износа новчане со40,00
60,00
цијалне помоћи за појединца

Укупан приход породице и износ новчане социјалне
помоћи за појединца утврђују се на начин предвиђен
одредбама Закона.

primerak 40,00 dinara

Преиспитивање услова за коришћење услуге дневног боравка врши се једном годишње, у другом кварталу текуће године, на основу прихода по члану породице
оствареног у четвртом кварталу претходне године и номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије“, а усклађеног са основицом за утврђивање висине
новчане социјалне помоћи од 1. априла текуће године.“
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-42/2011-II
20. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 9. став 4. Одлуке о одржавању чистоће (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 25/10,
37/10-испр. и 3/11-испр.), на предлог Управног одбора
Јавног комуналног предузећа ‘’Чистоћа’’ Нови Сад,
Градско веће Града Новог Сада на 145. седници 20.
маја 2011. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОСУДА
ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се број, врста, место и
технички услови за постављање посуда за сакупљање
отпада на јавним површинама на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), где Јавно комунално
предузеће “Чистоћа” Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) пружа услуге одржавања чистоће.
Посуда за сакупљање отпада (у даљем тексту: посуда)
је корпа, контејнер, канта и врећа за сакупљање отпада.
Саставни део овог правилника је Катастар за постављање посуда за сакупљање отпада (у даљем тексту: Катастар).
Катастар израђује Јавно предузеће “Урбанизам” Завод
за урбанизам, Нови Сад (у даљем тексту: Урбанизам).
Катастром се уређује место за постављање посуда
као и врста посуда.
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Члан 2.

Корисник, у смислу овог правилника, је физичко лице, правно лице и предузетник, као власник, инвеститор
или закупац стамбеног и/или пословног објекта или
просторије (у даљем тексту: корисник).

II. БРОЈ И ВРСТА ПОСУДА
Члан 3.
За сакупљање комуналног отпада, осим опасног отпада, користе се:
1. Типизирани контејнер:
а) запремине
б) запремине
ц) запремине

900 литара
1.100 литара
3.200 литара

26. maj 2011.

9. Вреће за сакупљање отпада:
а) стандардне
димензије 500 мм х 1000 мм
и дебљине 0,05 – 0,08 мм
б) вреће за со
димензије 500 мм х 1000 мм
и дебљине 0,14 мм
в) вреће за корпе за димензије 500 мм х 700 мм
отпаке
и дебљине 0,05 мм
г) вреће за лифтинг димензије 500 мм х 650 мм
систем
и дебљине 0,05 мм
Посуде из става 1. тач. 1. и 2. овог члана корисник
набавља од Предузећа и предаје их Предузећу без накнаде.
Ако корисник не поступи у складу са ставом 2. овог
члана у року од 30 дана од дана почетка коришћења услуге одржавања чистоће, Предузеће ће набавити посуде из става 2. овог члана на терет корисника.
Члан 4.

2. Типизирана пластична канта:
а) запремине
б) запремине

120 литара
140 литара

в) запремине
г) запремине

240 литара
360 литара

За сакупљање комуналног отпада из индустрије или
са локације на којој се налази индустрија, осим опасног
отпада, користе се:
1.

3. Типизирани контејнер са тврдим улошком
за подземно сакупљање отпада:
а)
б)
в)
г)
д)

запремине
запремине
запремине
запремине
запремине

300 литара
800 литара
1,3 м³
3 м³
5 м³

4. Типизирани контејнер са врећом за подземно
сакупљање отпада:
а)
б)
в)
г)
д)

запремине
запремине
запремине
запремине
запремине

300 литара
800 литара
1,3 м³
3 м³
5 м³

2. Типизирани контејнери са сопственим
механизмом за пресовање отпада
Посуде из става 1. овог члана корисник набавља уз
сагласност Предузећа.
Ако корисник не поступи у складу са ставом 2. овог
члана у року од 30 дана од дана почетка коришћења
услуге одржавања чистоће, Предузеће ће набавити посуде из става 1. овог члана на терет корисника.
Члан 5.
Број потребних посуда у режиму уклањања отпада
једном недељно је следећи:
1. За колективни тип становања:

5. Звоно – метално за сакупљање папира –
– запремине 2 м³
Н
6. Звоно - метално за сакупљање стакла –
– запремине 2 м³
7. Спремишта за прихват ПЕТ амбалаже:
а) димензије
б) димензије
в) димензије

700 мм х 500 мм х 500 мм
1000 мм х 1000 мм х 1000 мм
1400 мм х 1000 мм х 1000 мм

8. Корпа за сакупљање отпада:
а) бетонска ђубријера:
- коцкаста, пречника 600 мм, и димензије 700 мм х 450 мм
- округла, пречника 600 мм, и димензије 800 мм х 700 мм

б) Корпа за отпатке: пречника 310 мм, висина 550 мм

Типизирани контејнер:
а)
1.100 литара
б)
1.500 литара
в)
3.000 литара
г)
5.000 литара
д)
7.000 литара

Д

Н = 0,1 Д
- потребан број контејнера од 1100 литара или
запреминских еквивалената
- број домаћинстава
2. За индивидуални тип становања:
Број чланова
домаћинства
1 - 4
5 - 7
Више од 7

Запремина (L)
пластичних канти
120 или 140
240
360

3. За кориснике који користе пословни простор површине до 1000 м2 број и врста посуда одређује се у зависности од предвиђене количине сакупљеног отпада
који настаје за седам дана.

26. maj 2011.
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4. За кориснике који користе пословни простор површине веће од 1000 м2 , за сваких 1000 м2 пословног
простора поставља се један типизирани контејнер из
члана 3. став 1. тачка 1. овог правилника.

III. МЕСТО И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОСУДА
Члан 6.
Подлога на којој се постављају посуде из члана 3.
став 1. тач. 1, 5, 6. и 7. овог правилника је тврда и глатка: асфалтирана, бетонирана, поплочана у нивоу прилазног пута возила за одвоз отпада или има навозну
рампу нагиба до 15о.
Подлога из става 1. овог члана мора имати обезбеђено одвођење атмосферских и оцедних вода.
Растојање између места на ком се поставља посуда
из става 1. овог члана и прилазног пута не може бити
веће од два метра.
Изузетно од става 3. овог члана, уколико не постоје
техничке могућности, растојање из става 3. овог члана,
може бити веће од два метра.
У случају да места на којима треба да се поставе посуде нису приступачна (раскопана улица, нема јавне
расвете и сл.), корисник је дужан да сакупљен отпад
одлаже у посуде које ће бити постављене на привременој локацији, о чему ће Предузеће благовремено обавестити корисника.
Типизиране пластичне канте из члана 3. став 1. тачка
2. овог правилника чувају се на површинама у власништву корисника.
Члан 7.
Корисник је дужан да у време уклањања отпада посуду из члана 3. став 1. тачка 2. овог правилника донесе
до места одређеног у складу са овим правилником, при
чему посуда не може бити постављена на већој удаљености од два метра, од трасе проласка возила за транспорт отпада.
Корисници који станују у деловима Града у којима
због специфичности просторног уређења није могуће
постављање посуда, отпад ће доносити у врећи за сакупљање отпада из члана 3. став 1. тачка 9. овог правилника, при чему врећа не може бити постављена на
већој удаљености од два метра, од трасе проласка возила за транспорт отпада.
Члан 8.
Посуда се може поставити на саобраћајној површини и јавној зеленој површини по прибављеном одобрењу надлежне градске управе, уколико није одређена
Катастром као место за постављање посуда.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о техничким условима за држање и
постављање посуда за сакупљање смећа („Службени
лист Града Новог Сада“, број 20/08).

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1306/2011-II
20. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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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-пречишћен
текст и 53/08), Градско веће Града Новог Сада на 145.
седници од 20. маја 2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПЛАНА
ИЗДАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ
„ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ ЗА ЛЕТЊУКУПАЛИШНУ СЕЗОНУ ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Плана издавања пословних објеката и пословних простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду за летњу
купалишну сезону за 2011. годину, коју је донео Управни
одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад на 92. седници од 5. маја 2011. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1402/2011-II
20. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 18. став 2. Одлуке о уређивању, одржавању и заштити зелених површина и јавних плажа
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 12/11), Градско
веће Града Новог Сада на 145. седници од 20. маја
2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА КУПАЛИШТА „ШТРАНД“
У НОВОМ САДУ
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I. Даје се сагласност на Правилник о измени Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом
Саду, који је донео Управни одбор Јавног комуналног
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 92. седници
од 5. маја 2011. године.
II. ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1411/2011-II
20. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и
члана 35. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10), Градско веће Града Новог Сада, на
145. седници од 20. маја 2011. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
I
Јавни оглас се објављује за избор лица за постављење начелника Градске пореске управе, образоване Одлуком о градским управама Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10).
Лице из става 1. ове тачке поставља Градско веће
Града Новог Сада на пет година.
II
Услови за избор:
Стечено високо образовање из научне области правне 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, најмање пет година радног
искуства у струци и положен државни стручни испит.
III
Учесник Јавног огласа, поред услова за избор из тачке II Јавног огласа, мора да испуњава и следеће услове
из члана 6. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05,
81/05 и 83/05):
- 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.
Учесник Јавног огласа уз пријаву прилаже:
- биографију са наводима о досадашњем радном
искуству,
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- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
- оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за рад у органима државне управе, односно правосудном испиту,
- оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци,
- оверену фотокопију радне књижице,
- уверење о држављанству Републике Србије,
- уверење о општој здравственој способности, и
- уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.
Јавни оглас се објављује у „Службеном листу Града
Новог Сада“ и на сајту Града: www.novisad.rs.
Пријава са документацијом подноси се у року од 15
дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
Пријава са документацијом доставља се Градском
већу Града Новог Сада, поштом или путем Писарнице,
Трг слободе број 1 у Новом Саду, са назнаком „За Јавни
оглас“.
Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуним
документима неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2011-21-ГВ/4
20. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

205
На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и
члана 35. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10), Градско веће Града Новог Сада, на
145. седници од 20. маја 2011. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
I
Јавни оглас се објављује за избор лица за постављење начелника и заменика начелника Градске управе за финансије, образоване Одлуком о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10).
Лица из става 1. ове тачке поставља Градско веће
Града Новог Сада на пет година.
II
Услови за избор:
Стечено високо образовање из научне области 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, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
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Учесник Јавног огласа, поред услова за избор из тачке II Јавног огласа, мора да испуњава и следеће услове
из члана 6. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05,
81/05 и 83/05):
- 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.
Учесник Јавног огласа уз пријаву прилаже:
- биографију са наводима о досадашњем радном
искуству,
- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
- оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за рад у органима државне управе, односно правосудном испиту,
- оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци,
- оверену фотокопију радне књижице,
- уверење о држављанству Републике Србије,
- уверење о општој здравственој способности, и
- уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.
Јавни оглас се објављује у „Службеном листу Града
Новог Сада“ и на сајту Града: www.novisad.rs.
Пријава са документацијом подноси се у року од 15
дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
Пријава са документацијом доставља се Градском
већу Града Новог Сада, поштом или путем Писарнице,
Трг слободе број 1 у Новом Саду, са назнаком „За Јавни
оглас“.
Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуним
документима неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2011-21-ГВ/2
20. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и
члана 35. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10), Градско веће Града Новог Сада, на
145. седници од 20. маја 2011. године, објављује

раћај и путеве, образоване Одлуком о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10).
Лице из става 1. ове тачке поставља Градско веће
Града Новог Сада на пет година.
II
Услови за избор:
Стечено високо образовање из научне области правне науке, саобраћајног или грађевинског инжењерства
на студијама другог степена (дипломске 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 пет година радног искуства у струци.
III
Учесник Јавног огласа, поред услова за избор из тачке II Јавног огласа, мора да испуњава и следеће услове
из члана 6. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник Репбулике Србије“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05,
81/05 и 83/05):
- 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.
Учесник Јавног огласа уз пријаву прилаже:
- биографију са наводима о досадашњем радном
искуству,
- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
- оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за рад у органима државне управе, односно правосудном испиту,
- оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци,
- оверену фотокопију радне књижице,
- уверење о држављанству Републике Србије,
- уверење о општој здравственој способности, и
- уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.
Јавни оглас се објављује у „Службеном листу Града
Новог Сада“ и на сајту Града: www.novisad.rs.
Пријава са документацијом подноси се у року од 15
дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

I

Пријава са документацијом доставља се Градском
већу Града Новог Сада, поштом или путем Писарнице,
Трг слободе број 1 у Новом Саду, са назнаком „За Јавни
оглас“.

Јавни оглас се објављује за избор лица за постављење заменика начелника Градске управе за саоб-

Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуним
документима неће се разматрати.

ЈАВНИ ОГЛАС
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2011-21-ГВ/3
20. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и
члана 35. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10), Градско веће Града Новог Сада, на
145. седници од 20. маја 2011. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
I
Јавни оглас се објављује за избор лица за постављење заменика начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове, образоване Одлуком о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10).
Лице из става 1. ове тачке поставља Градско веће
Града Новог Сада на пет година.
II
Услови за избор:
Стечено високо образовање из научне области правне науке или архитектура, на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), однсоно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.
III
Учесник Јавног огласа, поред услова за избор из тачке II Јавног огласа, мора да испуњава и следеће услове
из члана 6. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05 и
83/05):
- 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.
Учесник Јавног огласа уз пријаву прилаже:
- биографију са наводима о досадашњем радном
искуству,
- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
- оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за рад у органима државне управе, односно правосудном испиту,
- оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци,
- оверену фотокопију радне књижице,
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- уверење о држављанству Републике Србије,
- уверење о општој здравственој способности, и
- уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.
Јавни оглас се објављује у „Службеном листу Града
Новог Сада“ и на сајту Града: www.novisad.rs.
Пријава са документацијом подноси се у року од 15
дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
Пријава са документацијом доставља се Градском
већу Града Новог Сада, поштом или путем Писарнице,
Трг слободе број 1 у Новом Саду, са назнаком „За Јавни
оглас“.
Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуним
документима неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2011-21-ГВ/1
20. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Јавно комунално предузеће
„Градско зеленило“ Нови Сад

208
На основу члана 18. став 1. Одлуке о уређивању, одржавању и заштити зелених површина и јавних плажа
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 12/11), Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на својој 92. седници, одржаној 5. маја
2011. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА КУПАЛИШТА „ШТРАНД“
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
У Правилнику о начину коришћења Купалишта
„Штранд“ у Новом Саду број 01-1119/3 који је Управни
одбор донео на својој 22. седници одржаној 23. фебруара 2009.године, а на који је Градско веће Града Новог
Сада дало сагласност Решењем, број: 352-635/2009-II
од 20. марта 2009. године, у члану 27. после става 3.
додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:
„У случају да се пословни објекат и пословни простор не издају у закуп на основу конкурса из става 1.
овог члана, конкурс ће се поновити.
Рок за подношење пријава на поновљени конкурс је
7 дана од дана објављивања конкурса у средствима
јавног информисања.“
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а објавиће се по добијању сагласности Градског
већа Града Новог Сада.
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 3746
6. мај 2011. годне
НОВИ САД
Председник
Александар Грмуша, с.р.

Градска управа за здравство
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На основу члана 8. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/09 и 3/11), Градска управа за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ
ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И
ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава
из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести за 2011. годину.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/10), у укупном износу од 850.000,00
динара.
III. Пројекти у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести који
ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2011.
години су:

1) 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 стиловима живота и смањењем фактора ризика за обољевање од заразних и незаразних болести.

2) пројекти превенције HIV/AIDS-a
Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који доприносе унапређењу превенције HIV инфекција.

3) 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 организовање здравствених кампања и стручних
састанака.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају организације и удружења чије је седиште на територији Града
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Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе промоцији здравља и превенцији болести.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs)
или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Уз пријаву на Јавни конкурс учесник Јавног конкурса подноси:
1. доказ о упису у Регистар удружења који води Агенција за привредне регистре,
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима
ради којих је основан,
3. пројекат који мора да садржи:
− назив пројекта,
− назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
− циљ пројекта,
− опис пројекта (значај пројекта, место и начин реализације и очекивани резултати пројекта),
− рок за реализацију пројекта,
− финансијски план пројекта (преглед појединачних
активности које се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из
сопствених прихода, средстава из буџета Града
Новог Сада и других извора), и
− податке о одговорној особи за реализацију пројекта и ангажовање средстава.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2,
канцеларија 46, II спрат.
VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 27. маја
до 10. јуна 2011. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
послате 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 болести.
Након истека рока за подношење пријаве на Јавни
конкурс из тачке VIII. овог јавног конкурса, Комисија за
стручну процену и избор пројеката у области јавног
здравља којима се доприноси промоцији здравља и
превенцији болести може учеснику Јавног конкурса сугерисати да изврши одређене модификације поднетог
пројекта, у смислу буџета или у смислу активности планираних у пројекту. Учесник Јавног конкурса има право
да прихвати или одбије сугестије. Потребна средства
подлежу процесу провере и могу довести до захтева за
додатним објашњењима, односно до предлога за промену буџета пројекта, од стране Комисије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за здравство
Број: XII-51-29/2011
18. мај 2011. године
НОВИ САД
Начелница
Мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, с.р.
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

