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На основу тачке 4. Акционог плана развоја органске и 

контролисане производње у пољопривреди на територији 
Града Новог Сада за 2014. годину, („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 17/14) и члана 106. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОЂАЧА – КОРИСНИКА СУБВЕНЦИЈА 
ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И 
НАБАВКУ ОРГАНСКОГ СЕМЕНА ИЛИ 

ОРГАНСКОГ ЂУБРИВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2014. ГОДИНУ

I

Образује се Комисија за избор пољопривредних прои-
звођача – корисника субвенција за сертификацију орган-
ских пољопривредних производа и набавку органског 
семена или органског ђубрива на територији Града Новог 
Сада за 2014. годину (у даљем тексту: Комисија).

II

Задатак Комисије је да прикупи и размотри благовре-
мено приспеле пријаве, сачини предлог одлуке о избору 
пољопривредних произвођача, организација, институција 
и удружења из области пољопривреде, који ће учествовати 
у пројекту развоја органске пољопривредне производње 
на триторији Града Новог Сада за 2014. годину – додела 
субвенција за сертификацију органских пољопривредних 
производа и набавку органског семена или органског 
ђубрива и достави га Градоначелнику Града Новог Сада, 
на разматрање и доношење.

III

Комисију чине председник и два члана, које именује Гра-
доначелник Града Новог Сада.

IV

У Комисију се именују:

За председника Комисије:
1.  ЈАСМИНКА ЗИВЛАК, помоћник начелника за правне 

послове Градске управе за привреду.

За чланове Комисије:
1.  РАНКА НОЖИНИЋ, в. д. начелника Градске управе 

за привреду,
2.  ИВАНКА ЧУБРИЛО, самостални стручни сарадник 

Градске управе за привреду.

V

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

VI

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-138/2014-II 
12. мај 2014. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), а поводом Захтева Градске управе за 
здравство, број XII-50-1-90-1/2014 од 23. априла 2014. 
године, достављеног Градској управи за финансије у вези 
са Решењем Покрајинског секретаријата за спорт и омла-
дину, број 116-451-200/2014-02 од 13. марта 2014. године 
о преносу средстава из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине, Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада 
за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
70/13), у члану 13, у оквиру Раздела 14, Глава 14.01 – ГРАД-
СКА УРПАВА ЗА ЗДРАВСТВО, у Функцији 760 – Здравство 
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некласификовано на другом месту, распореде средства из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу 
од 300.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о 
буџету Града Новог Сада за 2014. годину, а која су 
одобрена Заводу за здравствену заштиту студената Нови 
Сад у складу са Решењем Покрајинског секретаријата за 
спорт и омладину, број 116-451-200/2014-02 од 13. марта 
2014. године.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, у складу 
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), изврши 
распоређивање наменских трансферних средстава од дру-
гог нивоа власти из тачке I. овог решења у Разделу 14, 
Глава 14.01 – Градска управа за здравство, у Функцији 760 
– Здравство некласификовано на другом месту, у нови 
извор финансирања „07 Трансфери од других нивоа вла-
сти“, и то на позицију буџета 403, за апропријацију економ-
ске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима 
власти, тако да укупан план средстава из буџета за ову 
апропријацију износи 137.742.500,00 динара, а у тачки 1. 
износ „36.842.500,00“ замењује се износом „37.142.500,00“ 
и у алинеји два износ „6.076.000,00“ замењује се износом 
„6.376.000,00“.

III. У складу са тачком II. овог решења, извршити 
одговарајућа усклађивања износа у Општем и посебном 
делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину.

IV. Задужује се Градска управа за здравство да, у складу 
са овим решењем, изврши одговарајуће измене 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за здравство за 2014. годину, ради 
извршавања расхода по основу дозначених наменских 
трансфера од Аутономне Покрајине Војводине.

V. Решење доставити:
 - Градској управи за финансије и
 - Градској управи за здравство.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-5/2014-II 
12. мај 2014. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градска управа за здравство
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На основу члана 55. 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. 9/12 и 3/14), Савет за праћење 
кретања оболевања од хроничних незаразних болести 
становништва Града Новог Сада расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ 
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
превенције хроничних незаразних болести за 2014. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2014. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 70/13), у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

III. Пројекти превенције хроничних незаразних болести 
који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2014. 
години су: 

 1) пројекти превенције и контроле 
    кардиоваскуларних болести 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ откривање и контролу фактора ризика 
и стања који чине основу превенције кардиоваскуларних 
болести, као и откривање раних симптома и постављање 
ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и повећање актив-
ног учешћа грађана у усвајању здравих стилова живота, 
као и повећање одговорности за сопствено здравље чиме 
се доприноси унапређењу здравственог стања станов-
ништва Града Новог Сада. 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести обухватају и пројекте едукације и обуке грађана 
Града Новог Сада за пружање прве помоћи у случају 
акутног срчаног застоја чиме се повећава шанса за 
преживљавање и смањује стопа смртности и компликација 
у случају акутног срчаног застоја.

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести обухватају и пројекте едукације здравствених 
радника у циљу унапређења знања и вештина из ове 
области, као и повећање њихове мотивације за рад са 
оболелима од кардиоваскуларних болести.

 2) пројекти превенције и контроле дијабетеса

Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 
циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције дијабетеса, као и откривање раних 
симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових 
пројеката је и евидентирање грађана Града Новог Сада са 
повећаним факторима ризика за настанак дијабетеса и 
њихово увођење у превентивне програме здравствених 
установа.

Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа 
грађана у усвајању здравих стилова живота, као и повећање 
одговорности за сопствено здравље чиме се доприноси 
унапређењу здравственог стања становништва Града Новог 
Сада. 

Пројекти превенције и контроле дијабетеса обухватају 
и пројекте едукације здравствених радника у циљу 
унапређења знања и вештина из дијабетологије, као и 
повећање њихове мотивације за рад са оболелима од 
дијабетеса.
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3) пројекти превенције и контроле малигних болести
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају 

за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције малигних болести, као и откривање 
раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових 
пројеката је и промоција здравих животних навика и здравих 
стилова живота као основ превенције настанка болести.

Пројекти превенције и контроле малигних болести 
обухватају и пројекте едукације здравствених радника у 
циљу њиховог информисања и усвајања нових знања и 
вештина ради успостављања ефикасне превенције, 
дијагностике и лечења.

 4) пројекти превенције и контроле хроничне 
    опструктивне болести плућа

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне 
болести плућа имају за циљ откривање и контролу фактора 
ризика и стања који чине основу превенције хроничне 
опструктивне болести плућа, као и откривање раних сим-
птома и постављање ране дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне 
болести плућа обухватају и пројекте едукације здравствених 
радника о актуелним ставовима и специфичним 
препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и 
лечење хроничне опструктивне болести плућа.

 5)  пројекти превенције и контроле болести 
    мишићно-коштаног система

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система имају за циљ откривање и контролу 
фактора ризика и стања који чине основу превенције 
болести мишићно-коштаног система, као и откривање раних 
симптома и постављање ране дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система обухватају и пројекте едукације 
здравствених радника о актуелним ставовима и 
специфичним препорукама за најефикаснију превенцију, 
дијагностику и лечење болести мишићно-коштаног система.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
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 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. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси 
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 немате-
ријалних трошкова који се предвиђају пројектом са 
износом средстава неопходних за реализацију актив-
ности и спецификацијом износа средстава из соп-

ствених прихода, средстава из буџета Града Новог 
Сада и других извора), 

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

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

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 15. маја до 
29. маја 2014. 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 Савет за 

праћење кретања оболевања од хроничних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада.

 XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног 
конкурса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса.

XIII. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада може 
учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене 
измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у 
делу активности планираних у пројекту.  

Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада 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. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада је 
дужан да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке 
VIII. овог јавног конкурса, 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 који су 
реализовали у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
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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 приго-
вора.

Одлуку о приговору доноси Савет за праћење кретања 
оболевања од хроничних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада у року од 15 дана од дана његовог 
пријема и одлука Савета је коначна.

XV. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада, у 
року од седам дана од дана доношења одлуке о приговору 
доставља Градоначелнику 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 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs). 

XVI. Учесници конкурса, који остваре право на средства 
из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку 
добара и услуга предвиђених пројектом, спроведу у складу 
са законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени 
услови за спровођење ових поступака. 

XVII. Савет за праћење кретања оболевања од 
хроничних незаразних болести становништва Града Новог 
Сада 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
Савет за праћење кретања обољевања
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада 
Број: XII-51-40/2014 
5. мај 2014. године
НОВИ САД 

Председник 
Проф. др сц. мед. Золтан Хорват, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

255
На основу члана 7. и 8. Правилника о додатној обра-

зовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 63/10), члана 
26. став 3. и 4. Закона о финансијској подршци породици 
са децом („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/02, 
115/05 и 107/09) и тачке II. Закључка Градоначелника Града 
Новог Сада, број 6-39/2013-67-II, од 18. априла 2013. 
године, Градска управа за социјалну и дечију заштиту 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СТАЛНОГ 
ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ 
ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И 

СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

1. Разрешавају се дужности у Комисији за процену 
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и 
социјалне подршке детету и ученику:

- стални члан:
ЗОРАН РАПАИЋ, школски психолог
- заменик члана:
Др ЈУГОСЛАВА ГУЊИЋ, педијатар

2. У Комисију за процену потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене и социјалне подршке детету и уче-
нику, именује се:

- стални члан:
СУЗАНА МИЋИЋ, школски психолог
- заменик чланова:
Др МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ МРКОБРАД, педијатар

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту
Број: XIII-5-1088/2014 
7. мај 2014. године
НОВИ САД

в.д. начелника
         Зоран Кузељевић, с.р.

Градска управа за соабраћај и путеве

256
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“, број 41/09 и 53/10), члана 192. 
тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени 
лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник Републике 
Србије“, број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ПЕШАЧКОГ 
ПРЕЛАЗА У РУМЕНАЧКОЈ УЛИЦИ КОД 

БРОЈА 102 У НОВОМ САДУ
1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 

и опреме у зони пешачког прелаза у Руменачкој улици код 
броја 102 у Новом Саду.
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2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према 
саобраћајном пројекту број 8541 од 7. маја 2014. године, 
који је израдило Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду, Служба за развој и управљање саобраћајем.

3. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да постављену саобраћајну 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

4. Рок за извршење овог решења је 30. мај 2014. године.

5. 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-34-1680/2014 
8. мај 2014. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р. 

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

1
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 ДОПУНСКИХ ИЗБОРА ЗА 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ „СТАРИ ГРАД“ 

1. Расписују се допунски избори за једног члана Савета 
Месне  заједнице „Стари Град“ за 15. јун 2014. године од 
7 до 20 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са 
Одлуком о месним заједницама и Статутом Месне  
заједнице „Стари Град“, а изборне радње почињу да теку 
од 17. маја 2014. године.

3. Рок за подношење предлога за кандидата за члана 
Савета Месне  заједнице „Стари Град“ истиче 9. јуна 2014. 
године у 15.30 часова.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на огласној таблаи Месне  заједнице „Стари Град“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2014-620-I
13. мај 2014. године
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

Градска управа за комуналне послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Жарка Зрењанина бр. 2

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С

за пријем у радни однос запосленог на одређено време, 
до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, на радно место:

1. Шеф Одсека за нормативне 
     и опште послове            1 извршилац

Услови:

Стечено високо образовање из научне области правне 
науке на студијама другог степена (академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије,  специјали-
стичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, три године радног 
стажа у струци, рад на рачунару и положен државни стручни 
испит.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима, и то:

-  да је држављанин Републике Србије,
-  да 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, Доказ о радном стажу 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Број: III-111/2014-15
13. мај 2014. годинe
НОВИ САД 
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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

252 Решење о образовању и именовању 
 председника и чланова Kомисије за 
 избор пољопривредних произвођача – 
 – корисника субвенција за сертифика-
 цију органских пољопривредних прои-
 звода и набавку органског семена или 
 органског ђубрива на територији Града 
 Новог Сада за 2014. годину 331

253 Решење о одобрењу да се Градској упра-
 ви за здраство распореде средства из 
 буџета Аутономне покрајине Војводине 331

Градска управа за здравство

254 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката превенције хроничних 
 незаразних болести за 2014. годину 332

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

255 Решење о разрешењу и именовању ста-
 лног члана и заменика члана Комисије 
 за процену потреба за пружањем дода-
 тне образовне, здравствене и социјалне 
 подршке детету и ученику 334

Градска управа за соабраћај и путеве

256 Решење о допуни саобраћајне сигнали-
 зације у зони пешачког прелаза у Руме-
 начкој улици код броја 102 у Новом Саду 334

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

1 Одлука о расписивању допунских избо-
 ра за једног члана Савета Месне заје-
 днице „Стари Град“  335

Градска управа за комуналне послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време, до повратка за-
 послене са породиљског одсуства и од-
 суства са рада ради неге детета, на ра-
 дно место - Шеф Одсека за нормативне 
 и опште послове - 1 извршилац 335


