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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

337
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравс-

твеној заштити („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10 и 99/10) 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 149. седници од 22. јуна 2011. 
године, доноси

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ АПОТЕКЕ 

НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе актив-
ности Апотеке Нови Сад (у даљем тексту: Апотека) за 
2011. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средс-
тва у буџету Града Новог Сада за 2011. годину, у укуп-
ном износу од 12.000.000,00 динара у оквиру трансфе-
ра осталим нивоима власти за капиталне трансфере.

III. Средства из тачке II. овог програма распоређују 
се за инвестиционе активности:

1) адаптацију пословних просторија у организацио-
ним јединицама Апотеке: „Галенска лабораторија“, 
„Сремска Каменица“ и „Ветерник“, у износу од 
9.800.000,00 динара, и то за:

- израду пројектне документације,
- грађевинске и завршно-занатске радове, и
- стручни надзор;
2) опремање организационих јединица Апотеке: 

„Сремска Каменица“ и „Ветерник“ прописаном опремом 
за обављање делатности, у износу од 2.200.000,00 ди-
нара, и то за:

- израду пројектне документације,
- израду и набавку намештаја и друге опреме, и
- стручни надзор;
IV. За реализацију активности из тачке III. овог про-

грама 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 ос-

твареним приходима и примањима у буџету Града Но-
вог Сада.

V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог про-
грама, након спроведеног поступка јавних набавки, уз 
приложену документацију, Апотека доставља Градској 
управи за здравство, а пренос средстава на рачун Апо-
теке врши се на основу захтева за пренос који припре-
ма Градска управа за здравство, у складу са прописи-
ма.

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, односно набавку опреме.

VII. Надзор над спровођењем овог програма 
обављаће Градска управа за здравство.

VIII. Апотека подноси Градском већу Града Новог Са-
да 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: 51-46/2011-II
22. јун 2011. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравс-

твеној заштити („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10 и 99/10) 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 149. седници од 22. јуна 2011. 
године, доноси

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И 

ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА 
„НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе актив-
ности и текуће одржавање Дома здравља „Нови Сад“ 
Нови Сад (у даљем тексту: Дом здравља) за 2011. годину.
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II. За реализацију овог програма планирана су средс-
тва у буџету Града Новог Сада за 2011. годину, у укуп-
ном износу од 82.000.000,00 динара, у оквиру трансфе-
ра осталим нивоима власти, и то за:

-  капиталне трансфере, износ од 66.000.000,00 ди-
нара, и

-  текуће трансфере, износ од 16.000.000,00 динaра.
III. Средстства из тачке II. алинеја један овог програ-

ма распорешују се за инвестиционе активности, и то за:
1) набавку медицинске опреме, у износу од 

42.000.000,00 динара, за:
-  ваге са висинометром и ваге механичке, 30 комада,
-  негатоскоп, 10 апарата,
-  боце за кисеоник, 30 комада
-  сет апарата (спирометар, аудиометар портабл, 

орторајтер), 1 апарат,
-  стоматолошко радно место, 2 комада,
-  сет апарата (турбина, колењак, хелио лампе, ис-

питивач виталитета, ултразвук за скидање камен-
ца), 5 апарата,

-  ултразвук гинеколошки, 2 апарата,
-  ултразвук интернистички, 1 апарат,
-  ултразвук радиолошки, 1 апарат,
-  систем за одређивање седиментације ериотроци-

та, 1 апарат,
-  вагу аналитичку . лабораторијску, 1 комад,
-  микроскоп, 5 апарата, и 
-  холтер мониторинг - 24 чсовни ЕКГ, 1 апарат;
2) набавку рачунарске опреме, рачунарског софтве-

ра и лиценци, у износу од 13.000.000,00 динара, за:
-  рачунаре, 100 комада,
-  штампаче, 40 комада, и
-  софтвер и лиценце;
3) набавку електронске, уградне и остале опреме, у 

износу од 11.000.000,00 динара, за:
-  клима уређаје, 25 комада,
-  фотокопир, 1 апарат,
-  прописану опрему за амбуланте за обављање де-

латности (терапеутске столице, пацијент столице, 
столови, пацијент лежајеви, ормари за пекове и 
др.),

-  видео надзор у објектима у Новом Саду у Улици 
Његошева 32, Васе Стајића 5, Васе Стајића 38, у 
Шангају, Ковиљу, Каћу, Будисави, Ветернику, Бе-
гечу и Петроварадину, и

-  систем за евиденцију радног времена у објектима 
у Новом Саду у Улици Његошева 32, Васе Стајића 
5, Васе Стајића 38, у Шангају, Ковиљу, Каћу, Буди-
сави, Ветернику, Бегечу и Петроварадину.

IV. Средства из тачке II. алинеја два овог програма, у 
износу од 16.000.000,00 динара распоређују се за те-
куће одржавање објеката Дома здравља, и то за:

-  зидарско-керамичарске радове на поправци по-
дова и плафона, столарске радове (ПВЦ и АЛУ 
столарија), молерске радове, радове на поправци 
крова, водоводне и канализационе мреже и сани-
тарија, централног грејања, електричних и оста-
лих инсталација.

V. За реализацију активности из тачке III. овог про-
грама пренос средстава вршиће се путем капиталних 
трансфера, а за активности из таке IV. путем текућих 
трансфера, и то до износа средстава планираних овим 
програмом за капиталне, односно текуће трансфере.

Уколико се средства из тачке II. овог програма не ос-
тварују у планираном износу, могу се умањити сразмер-
но оствареним приходима и примањима у буџету Града 
Новог Сада.

VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог про-
грама, након спроведеног поступка јавних набавки, уз 
приложену документацију, Дом здравља доставља 
Градској управи за здравство, а пренос средстава на 
рачун Дома здравља врши се на основу захтева за пре-
нос који припрема Градска управа за здравство, у скла-
ду са прописима.

VII. Дом здравља се обавезује да ће активности из 
тач. III. и IV. овог програма бити изведене стручно и ква-
литетно, у складу са законом, стандардима и нормати-
вима који важе за ову врсту радова, односно набавку 
опреме.

VIII. Надзор над спровођењем овог програма 
обављаће Градска управа за здравство.

IX. Дом здравља подноси Градском већу Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, 
са исказаним физичким и финансијским показатељима 
о извршеним активностима и утрошку средстава.

X. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-44/2011-II
22. јун 2011. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

339
На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и 
члана 35. Одлуке о градским управама Града Новог Са-
да („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10 и 60/10), Градско веће Града Новог Сада на 
151. седници од 1. јула 2011. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

I

Јавни оглас се објављује за избор лица за пос-
тављење заменика начелника Градске управе за инс-
пекцијске послове, образоване Одлуком о градским 
упра вама Града Новог Сада („Службени лист Града Но-
вог 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.
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II
Услови за избор:
Стечено високо образовање из научне области прав-

не или економске науке или научне области архитекту-
ра, грађевинско инжењерство, електротехничко и рачу-
нарско инжењерство, инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду, организационе науке и са-
обраћајно инжењерство, на студијама другог степена 
(академске студије - мастер, специјалистичке академс-
ке студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири го-
дине, положен државни стручни испит и најмање пет го-
дина радног стажа у струци.

III

Учесник Јавног огласа, поред услова за избор из тач-
ке II Јавног  огласа, мора да испуњава и следеће усло-
ве 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 ка-
жњиво 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 факул-

тету,
-  оверену фотокопију уверења о положеном испиту 

за рад у органима државне управе, однсоно пра-
восудном испиту,

-  оригинал или оверену фотокопију доказа о рад-
ном 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 подигну-

та оптужница за кривично дело за које је прописа-
на 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-020-4/2011-27-ГВ/1
1. јул 2011. године
НОВИ САД 

Градоначелник

340
На основу члана 38. став 2. Одлуке о уређењу Града 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 39/10, 42/10-ис-
пр. и 60/10) Градоначелник Града новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

ЛОКАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И БАРАКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о именовању председника и чланова Ко-
мисије за спровођење конкурса за доделу локација за 
привремено постављање киоска и барака на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града новог Сада“, 
бр. 43/10 и 50/10), у тачки II. став 2. речи: „за 2010. годи-
ну“ бришу се.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-2401/2010-II/3
20. јун 2011. године
НОВИ САД 

П.о. члан Градског већа
Живко Макарић,с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

341
Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету 

техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 53/10), чла-
на 192. тачка 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01, и „Службени глс-
ник Републике Србије“ 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ВЕТЕРНИКУ 
И НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализа-
ције и опреме у улицама Дунавској, Новој 1 и Пауновој у 
Ветернику и улицама Ветерничкој и Бранка Ћопића у 
Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да:
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- постави саобраћајну сигнализацију и опрему према 
Пројекту техничког регулисања саобраћаја број 
5872.1 од 17. јуна 2011. године, који је израдила 
Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног 
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду;

- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Ка-
тастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 5. јули 2011. го-
дине.

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-34-1786/2011
20. јун 2011. године
НОВИ САД    Начелник

Радивој Павлов, с.р.

342
Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету 

техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 53/10), чла-
на 192. тачка 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01, и „Службени глас-
ник Републике Србије“ 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 

ОПРЕМЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ

1. Одређује се постављање вертикалне и обележа-
вање хоризонталне сигнализације и опреме у Улици 
Рачког у Петроварадину у зони пијаце.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да:

- постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 5912 од 15. јуна 
2011. године, који је израдила Служба за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за из-
градњу Града“ у Новом Саду;

- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Ка-
тастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 5. јули 2011. го-
дине.

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-34-1787/2011
20. јун 2011. године
НОВИ САД    Начелник

Радивој Павлов, с.р.

343
Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету 

техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 53/10), чла-
на 192. тачка 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01, и „Службени глас-
ник Републике Србије“ 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У 
УЛИЦИ ФРУШКОГОРСКОГ ОДРЕДА У 

ПЕТРОВАРАДИНУ

1. Одређује се заштита пешачких површина пос-
тављањем заштитних стубића у Улици Фрушкогорског 
одреда  у Петроварадину.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пар-
кинг сервис“ у Новом Саду да:

- постави заштитне стубиће према Пројекту технич-
ког регулисања саобраћаја број ПС0178 од 6. јуна 2011. 
године, који је израдило Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 12. јули 2011. го-
идне.

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-34-1898/2011
28. јун 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

344
Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету 

техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 53/10), чла-
на 192. тачка 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01, и „Службени глас-
ник Републике Србије“ 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  У 
РАСКРСНИЦИ БУЛЕВАРА ДЕСПОТА 

СТЕФАНА И ФРУШКОГОРСКЕ 
У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање вертикалне и обележа-
вање хоризонталне сигнализације у раскрсници Буле-
вара деспота Стефана и Фрушкогорске улице у Новом 
Саду.
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2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да:

- постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 5915 од 17. јуна 
2011. године, који је израдила Служба за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за из-
градњу Града“ у Новом Саду;

- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Ка-
тастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 12. јули 2011. го-
дине.

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-34-1897/2011
28. јун 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

345
На основу члана 13. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме којима се обезбеђују посебни облици со-
цијалне заштите („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 10/10), Градска управа за социјалну и дечију зашти-
ту, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОСЕБНИ 
ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, А КОЈИ СУ 

ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД, 
ЗА 2011. ГОДИНУ

I. Расписује се II. јавни конкурс за доделу средстава 
из буџета Града Новог Сада за реализацију програма 
којима се обезбеђују посебни облици социјалне зашти-
те, а који су од интереса за Град Нови Сад, за 2011. го-
дину, и то за еализацију програма удружења којима се 
доприноси заштити, рехабилитацији и социјализацији 
лица у стању социјалне потребе.

II. Средства за реализацију програма из члана I. овог 
јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Но-
вог Сада“, број 59/10), у износу од 2.446.080,00 динара.

III. Програми удружења којима се доприноси зашти-
ти, рехабилитацији, и социјализацији лица у стању со-
цијалне потребе, који ће се финансирати из буџета Гра-
да Новог Сада у 2011. години су.

1. Програми унапређења положаја особа са инва-
лидитетом и чланова њихових породица

-  Превоз особа са инвалидитетом
-  Рехабилитација, едукација и интеграција у радну 

и животну средину особа са инвалидитетом
2. Програми унапређења положаја Рома (РАЕ)
-  Локални акциони план за Ромкиње
3. Програми за унапређење положаја зависника
-  Програми подршке ресоцијализацији лечених ал-

кохоличара (клуб)
-  Програми подршке рехабилитацији и интеграцији 

лечених наркомана
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удру-

жења чије је седиште на територији Града Новог Сада и 
чији циљеви оснивања доприносе заштити, регабилита-
цији и социјализацији лица у стању социјалне потребе 
на територији Града Новог Сада.

V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети на ин-
тернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) 
или у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, 
Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI. Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкур-
сну документацију.

-  Образац пријаве на конкурс,
-  Оверену фотокопију решења о упису удружења у 

регистар,
-  Оверену фотокопију оснивачког акта (статута),
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у писарни-

ци Градске куће, Трг слободе 1. Нови Сад.
VIII. Пријаве на јавни конкурс се подносе од 28. јуна 

2011. године до 12. јула 2011. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 

послате факсом или електронском поштом, као и прија-
ве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног 
лица и које нису у складу са конкурсном документа-
цијом неће се разматрати.

X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 

стручну процену и избор програма којима се обезбеђују 
посебни облици социјалне заштите, а коју је именовао 
Градоначелник Града Новог Сада („Службени лист Гра-
да Новог Сада“, број 17/10),

XII. Комисија из члана XI. овог јавног конкурса је дуж-
на да у року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава на конкурс, достави Градској управи из-
вештај о спроведеном поступку конкурса.

XIII. Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Гра-
да Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-117/2011
24. јун 2011. године
НОВИ САД

Начелник
 Вера Гркавац, с.р.
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—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Жарка Зрењанина бр. 2
НОВИ САД

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 канцеларијске послове - 1 извршилац
Услови:
Средња школа у трајању од четири године, економс-

ког смера или гимназија, положен државни стручни ис-
пит и најмање шест месеци радног искуства у струци.

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

- да је лице 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 објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о завршеној школи, Уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, Доказ о радном искуству, Уве-
рење 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 раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Број: XIII-111/2011-9
5. јул 2011. године
НОВИ САД

Служба Скупштине Града

—
ГРАД НОВИ САД
Служба Скупштине Града
Жарка Зрењанина бр. 2
НОВИ САД

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 - технички секретар 
      у Сектору за скупштинске послове  - 1 извршилац

Услови:
Средња школа друштвеног смера у трајању од чети-

ри године, најмање шест месеци радног искуства у 
струци 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 лице 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 објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о завршеној школи, Уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, Доказ о радном искуству, Уве-
рење 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 раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Служба Скупштине Града
Број: I-111/2011-7
24. јун 2011. године
НОВИ САД

Градска управа за опште послове

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

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. Шеф Одсека Писарнице, 

    пријемних канцеларија и архиве  -       1 извршилац
Услови:
Стручно високо образовање из научне области прав-

не науке на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на 
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основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, положен државни стручни испит и најмање три годи-
не радног искуства у струци.

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

- да је лице 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 објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о завршеном факултету, Уверење о положеном 

државном стручном испиту, Доказ о радном искуству, 
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 раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2011-8
24. јун 2011. године
НОВИ САД
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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.
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

337 Програм инвестиционих активности 
 Апотеке Нови Сад за 2011. годину 665
338 Програм инвестиционих активности и 
 текућег одржавања Дома здравља 
 „Нови Сад“ Нови Сад за 2011. годину 665
339 Јавни оглас за избор лица за постав-
 љење заменика начелника Градске 
 управе за инспекцијске послове 666

Градоначелник

340 Решење о измени Решења о имено-
 вању председника и чланова Комисије 
 за спровођење Конкурса за доделу 
 локација за привремено постављање 
 киоска и барака на територији Града 
 Новог Сада 667

Градска управа за саобраћај и путеве

341 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације и опреме у Ветернику 
 и  Новом Саду 667
342 Решење о постављању вертикалне 
 и обележавање хоризонталне сао-
 браћајне сигнализације и опреме у 
 Петроварадину 668
343 Решење о заштити пешачких повр-
 шина у улици Фрушкогорског одреда 
 у Петроварадину 668

344 Решење о постављању вертикалне и 
 обележавање хоризонталне саобра-
 ћајне сигнализације у раскрсници Бу-
 левара деспота Стефана и Фрушко-
 горске у Новом Саду 668

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

345 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију Програма којима се обезбеђују 
 посебни облици социјалне заштите, 
 а који су од интереса за Град Нови 
 Сад, за 2011. годину 669

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на радно 
 место - Извршилац за канцеларијске 
 послове - 1 извршилац 670

Служба Скупштине Града

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на рад-
 но место - Извршилац - технички се-
 кретар у Сектору за скупштинске по-
 слове  - 1 извршилац 670

Градска управа за опште послове

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на рад-
 но место - Шеф Одсека Писарнице, 
 пријемних канцеларија и архиве  - 
 - 1 извршилац  670


