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NOVI SAD, 25. maj 2009.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће

408
На основу члана 6. Привременог пословника Градског већа Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 26/2008), Градско веће Града Новог Сада
на 59. седници од 14. маја 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ
МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА
ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
1. Образује се Савет за управљање миграцијама и
трајна решења избеглих и расељених лица (у даљем
тексту: Савет), као радно тело Градског већа Града Новог Сада.
2. Задатак Савета је да:
– сагледава и прати стање и проблеме избеглих,
прогнаних и расељених лица и предлаже приоритете за њихово решавање на основу реалних могућности,
– предлаже стратешки план за побољшање положаја избеглих, прогнаних и расељених лица, са
циљем да се подстакне њихова социјална интеграција, и појединачне акционе планове ради
унапређења начина решавање проблема ових лица, као и инструменте за реализацију и праћење
ових планова,
– иницира и подстиче развој партнерства између
локалне самоуправе, надлежних установа и институција, и невладиних организација које се баве
овом проблематиком на територији Града Новог
Сада,
– прати и координира рад стручних, хуманитарних
и других невладиних организација и удружења
грађана, који се баве пружањем помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима,
– прати остваривање законске заштите и покреће
иницијативе за измене и допуне прописа ради
унапређења положаја избеглих, прогнаних и расељених лица,
– учествује у изради програма за формирање базе
података избеглих, прогнаних и расељених лица,
њиховим потребама и доступним услугама, као и
о институцијама и невладиним организацијама

primerak 20,00 dinara

које се баве пружањем социјално-здравствених и
других услуга овим лицима,
– предлаже активности усмерене на унапређење
сарадње са земљама порекла избеглих, прогнаних и расељених лица,
– сарађује са Комесаријатом за избеглице Републике Србије, Повереником за избеглице АП Војводине и Покрајинским фондом за помоћ избеглим,
прогнаним и расељеним лицима,
– покреће иницијативе, усмерава и прати реализацију утврђених програма и информише јавност и
Градско веће Града Новог Сада о активностима
Савета.
3. Савет има председника, заменика председника и
12 чланова.
4. Стручне, административне и техничке послове за
потребе Савета, обављаће Градска управа за социјалну и дечију заштиту - Одсек за избегла, прогнана и расељена лица.
5. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-79/2009-II
14. мај 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

409
На основу члана 7. Привременог пословника Градског већа Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 26/2008), Градско веће Града Новог Сада
на 59. седници од 14. маја 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА
РЕШЕЊА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
1. У Савет за управљање миграцијама и трајна решења избеглих и расељених лица, именују се:
- за председника
1. СЛОБОДАН ВУКАШЕВИЋ, Повереник за избеглице
- за заменика председника
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ВЕРА ДУЊИЋ, извршилац за сарадњу са институцијама, организацијама и удружењима грађана у
области социјалне заштите у Градској управи за
социјалну и дечију заштиту
- за чланове
2. МИЛИЦА ВИДОВИЋ, ПР координатор Одељења
за односе са јавношћу Кабинета Градоначелника
Града Новог Сада,
3. ВЕСЕЛИН СЛАНКАМЕНАЦ, шеф Одсека за послове месних заједница Градске управе за опште
послове,
4. ГОРДАНА КНЕЖЕВИЋ, помоћник начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове,
5. ЉУБИЦА ОСТОВИЋ, координатор за стара и одрасла лица Центра за социјални рад Града Новог
Сада,
6. МИЛАН БРБОРИЋ, координатор Службе социјалне заштите Предшколске установе “Радосно детињство”,
7. ДРАГАН ШАРАЦ, стручни сарадник Црвеног крста
Новог Сада - Градска организација,
8. ДРАГАН ПИВНИЧКИ, стручни сарадник за послове
евиденције миграната и расељених лица Националне службе за запошљавање - Филијале Нови
Сад,
9. ТАТЈАНА ГАШОВИЋ, помоћник директора за
грађевинско земљиште ЈП “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду,
10. БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВ, шеф Одсека за управне
послове Полицијске управе у Новом Саду,
11. РАТКО БУБАЛО, директор Хуманитарног центра
за интеграцију и толеранцију,
12. ДЕЈАН ЖИВКОВИЋ, координатор за избегла и расељена лица Новосадског хуманитарног центра,
13. ДРАГАН ПРЕЛЕВИЋ, председник Савеза удружења расељених и прогнаних лица са Косова и
Метохије у Војводини “Опстанак” Нови Сад.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-80/2009-II
14. мај 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

410
На основу члана 11. став 6. Одлуке о ауто-такси превозу путника (“Службени лист Града Новог Сада”, број
10/2009), Градско веће Града Новог Сада на 59. седници
од 14. маја 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОПИСИВАЊЕ ОБРАСЦА ТАКСИ-

25. maj 2009.

НАЛЕПНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градској управи за инспекцијске послове да пропише образац такси-налепнице
на територији Града Новог Сада, утврђен Одлуком о ауто-такси превозу путника (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 10/2009).
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 021-1/2009-204-II
14. мај 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

411
На основу члана 52. тачка 6. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада на
59. седници од 14. маја 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ “РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО” НОВИ САД
1. Цена услуга у Предшколској установи “Радосно
детињство” Нови Сад, утврђује се по васпитној групи у
месечном износу, односно просечно месечно по детету:
− за услугу целодневног боравка узраста од једне
до три године, у трајању од 11 сати дневно - за
васпитну групу 242.560,67 динара, односно по детету 15.790,00 динара
− за услугу целодневног боравка узраста од три до
седам година, у трајању од 11 сати дневно - за
васпитну групу 283.810,72 динара, односно по детету 11.812,00 динара
− за услугу полудневног боравка са ужином, у
трајању од пет сати дневно - за васпитну групу
108.691,75 динара, односно по детету 7.223,00 динара
− за услугу полудневног боравка без ужине, у
трајању од пет сати дневно - за васпитну групу
97.054,42 динара, односно по детету 6.499,00 динара.
2. Дневна цена услуга по детету утврђује се дељењем месечне цене услуга по детету са бројем радних дана у месецу.
3. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи “Радосно детињство” Нови Сад (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 13/2008).

25. maj 2009.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

4. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а примењиваће се од 1. маја 2009. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-26-ГВ/3
14. мај 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Градска пореска управа

стуковне студије), или из науче области рачунарске науке (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
за 4. Стечено високо образовање из научне области
економских наука 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 три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада
на рачунару.
за 5. 6. и 8. Средња школа у трајању од четири године економског или друштвеног смера, најмање
три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

—
Градска пореска управа
Града Новог Сада
Бул. Михајла Пупина 3-5
Објављује

за 7. Средња школа у трајању од четири године економског смера, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.

ОГЛАС
за пријем у радни однос радника на неодређено време за попуну радних места:
1. Инспектор канцеларијске контроле
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6 извршилаца

2. Порески инспектор

4 извршиоца

3. ИТ администратор

1 извршилац

4. Извршилац за послове пореског
књиговодства и финансијског
извештавања

1 извршилац

5. Порески контролор

2 извршиоца

6. Инспектор наплате

2 извршиоца

7. Извршилац за пореске евиденције

1 извршилац

8. Извршилац за административне
послове

1 извршилац

Услови:
за 1. и 2. Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама
другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, најмање три године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
за 3. Стечено високо образовање из научне области
електротехничко и рачунарско инжењерство или
економске науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке

Осим наведених услова у овом огласу, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6. Закона о
радним односима у државним органима:
- 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, надидат доставља: оверену фотокопију дипломе, Уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци,
Уверење о држављанству РС и Уверење од суда да
није под истрагом, на следећу адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
- Писарница, са назнаком за оглас Градске пореске управе или лично у зграду на Тргу слободе, бр. 1. - Писарница.
Информације се могу добити на телефон: 488-2934.
Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуном
документима неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска пореска управа
Број:ХХI-111/2009-08
19. мај 2009. године
Нови Сад
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Reg. br. Predmet
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ГРАД НОВИ САД
Градско веће
408

409

410

411

Решење о образовању Савета за
управљање миграцијама и трајна
решења избеглих и расељених лица

493

Решење о именовању председника,
заменика председника и чланова
Савета за управљање миграцијама
и трајна решења избеглих и расељених лица

493

Решење о давању сагласности за
прописивање обрасца такси-налепнице на територији Града Новог Сада

494

Решење о утврђивању цене услуга
у Предшколској установи “Радосно
детињство” Нови Сад

494

Градска пореска управа
–

0глас за пријем у радни однос радника на неодређено време за попуну
радних места:
1. Инспектор канцеларијске
контроле - 6 извршилаца
2. Порески инспектор - 4 извршиоца
3. ИТ администратор - 1 извршилац
4. Извршилац за послове пореског
књиговодства и финансијског
извештавања - 1 извршилац
5. Порески контролор - 2 извршиоца
6. Инспектор наплате - 2 извршиоца
7. Извршилац за пореске евиденције- 1 извршилац
8. Извршилац за административне
послове - 1 извршилац

495

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, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad,
pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
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.

