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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

545
На основу члана 112. став 4. Закона о социјалној за-

штити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/91, 79/91, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 
101/05 и 115/05), члана 52. тачка 24. Статута Града Но-
вог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Но-
вог Сада“, број 43/08) и члана 37. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину („Службени лист Града Но-
вог Сада“, бр. 54/09 и 29/10), на предлог Градоначелни-
ка Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, 
на 109. седници од 23. јула 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2010. ГОДИНУ

1. У Програму инвестиционих активности Центра за 
социјални рад Града Новог Сада за 2010. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 17/10), у 
тачки 2. алинеја пет, износ: „131.241,71“ замењује 
се износом: „177.590,00“.)

2. Тачка 2. алинеја шест мења се и гласи:
„-  адаптација канцеларија на првом спрату и оп-

ремање канцеларијским намештајем у Управ-
ној згради у Улици Змај Огњена Вука 13, Нови 
Сад, у износу од 495.158,01 динара“.

3. Тачка 2. алинеја седам мења се и гласи:
„-  отклањање санитарно – хигијенских недостата-

ка у објекту Прихватилишта са прихватном ста-
ницом за децу и омладину „Сигурна кућа“ према 
Решењу Покрајинског секретаријата за здрав-
ство, Сектор за санитарни надзор, Одељење у 
Новом Саду, број 107-53-03022/2010-05 од 12. 
маја 2010. године, у износу од 558.493,70 ди-
нара“.

4. Тачка 4. алинеја два и три мењају се и гласе:
„- алинеје 5-8 у периоду април – август 2010. го-

дине и
- алинеју 9-10 у периоду септембар – децембар 

2010. године“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-35-1/2010-II
23. јули 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.

546
На основу члана 33. Одлуке о правима на финан-

сијску подршку породици са децом („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 30/10), Градско веће Града Но-
вог Сада, на 109. седници од 23. јула 2010. године, до-
носи

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ 

ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА 
ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
„ДЕЧЈА НЕДЕЉА“ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

1. Овим решењем образује се Комисија за стручну 
процену и избор програма организовања мани-
фестације „Дечја недеља“ на територији Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).

2. Задатак Комисије је да:
- спроведе јавни конкурс, врши стручну процену 

и избор програма организовања манифеста-
ције „Дечја недеља“ на територији Града Новог 
Сада, и 

- доставља извештај о стручној процени и избо-
ру програма из алинеје један ове тачке, Град-
ској управи за социјалну заштиту у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва на јавни конкурс.

3. Комисија има председника, заменика председни-
ка и четири члана.

4. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Комисије обавља Градска управа са со-
цијалну и дечију заштиту.
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5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-117/2010-II
23. јули 2010. године
НОВИ САД    Заменик Градоначелника

Др Саша Игић, с.р.

547
На основу члана 33. Одлуке о правима на финан-

сијску подршку породици са децом („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 30/10), Градско веће Града Но-
вог Сада, на 109. седници од 23. јула 2010. године, до-
носи

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СТРУЧНУ ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
„ДЕЧЈА НЕДЕЉА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I. У Комисију за стручну процену и избор програма 
организовања манифестације „Дечја недеља“ на 
територији Града Новог Сада, именују се: 

- за председника:
 Проф. др САЊА СТОЈАНОВИЋ, члан Градског већа 

Града Новог Сада,

- за заменика председника:
 БРАНКА ГРБОВИЋ, заменик начелника Градске 

управе за социјалну заштиту и дечију заштиту,

- за чланове:
1. БРАНКА БАЛАБАН, директор СОС Дечје село „Др 

Милорад Павловић“ Сремска Каменица,
2.  Мр СЛАВИЦА МАРКОВИЋ, директор Школе за 

осно вно и средње образовање “Милан Петровић”,
3. МИЛИЦА ЧАМАНГОС, руководилац Одељења При -

хва тилишта са прихватном станицом „Сигурна 
кућа“ Центра за социјални рад Града Новог Сада,

4. ЗОРИЦА ЛАКОВИЋ, руководилац Педагошко-пси-
холошке службе Предшколске установе „Радосно 
детињство“. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-118/2010-II
23. јули 2010. године
НОВИ САД     Заменик Градоначелника

Др Саша Игић, с.р.

Градоначелник

548
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском си стему 

(“Службени гласник Републике Србије”, број 54/09), чла-
на 4. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2010. 
годину, (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/09 и 
29/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 54/09 и 29/10) за раздео 09, главу 09.01 – 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Оп-
ште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
са позиције буџета 256, економска класификација 499 – 
Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансиј-
ском плану прихода и примања и расхода и издатака 
Градске управе за финансије за 2010. годину, са пози-
ције 256.01.02. одобравају се средства Градској управи 
за комуналне послове у износу од:

518.171,80 динара
(петстотинаосамнаестхиљадастоседамдесетје  -

да ндинар80/100)
на име обезбеђивања недостајућих средстава за из-

мирење обавеза по пресудама Општинског и Апелаци-
оног суда у Новом Саду.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру раздела 06, глава 06.01- ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 130-Опште услуге, 
на позицију буџета 083, економска класификација 483 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова, из изво-
ра финансирања 01 – Приходи из буџета, тако да уку-
пан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи. 2.527.266,27 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и
- Градској управи за финансије:
 - Сектору за трезор,
 - Одељење за буџет.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-13/2010-II
26. јул 2010. године
НОВИ САД

П.О. Помоћник Градоначелника
Витомир Вучковић, с.р.
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Градска управа за урбанизам 
и стамбене послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Радничка бр. 2
НОВИ САД

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
 
за пријем у радни однос радника на неодређено вре-

ме за радно место
1. Извршилац за просторне и 

     урбанистичке планове у 
     области просторног планирања           1 извршилац

2. Извршилац за послове потврде 
         нацрта посебних делова зграде у 
     области урбанизма и грађевинарства   1 извршилац

3. Извршилац за административне 
     послове у Одељењу за финансијске 
     и опште послове            1 извршилац

Услови:
за 1. Стечено високо образовање из научне области 

архитектура на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, положен државни стручни испит и најмање једна го-
дина радног искуства у струци.

за 2. Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, положен државни стручни испит и најмање једна го-
дина радног искуства у струци.

за 3. Средња школа у трајању од три године, економ-
ског, техничког смера или школа ученика у привреди, 
шест месеци радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит и оспособљеност за рад на рачунару.

За радно место под 1, 2 и 3. кандидат треба да ис-
пуњава услове утврђене чланом 6. Закона о радним од-
носима у државним органима:

- 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 испуњењу услова који се траже из тачке 1, 2 и 3, 
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 урбанизам и стамбене послове
Број: V-111/2010-15
20. јул 2010. године
НОВИ САД



ГРАД НОВИ САД

Градско веће

545 Решење о изменама Програма инве-
 стиционих активности Центра за со-
 цијални рад Града Новог Сада за 
 2010. годину 1073

546 Решење о образовању Комисије за 
 стручну процену и избор Програма 
 организовања манифестације „Дечја 
 недеља“ на територији Града Новог 
 Сада 1073

547 Решење о именовању председника, 
 заменика председника и чланова 
 Комисије за стручну процену и избор 
 Програма организовања манифеста-
 ције „Дечја недеља“ на територији 
 Града  Новог Сада 1074

Градоначелник

548 Решење о употреби средстава 
 текуће буџетске резерве 1074

Градска управа за урбанизам 
и стамбене послове

— Оглас за пријем у радни однос радника 
 на неодређено време за радно место

 1. Извршилац за просторне и урбани-
     стичке планове у области простор-
     ног планирања - 1 извршилац

 2. Извршилац за послове потврде 
     нацрта посебних делова зграде у 
     области урбанизма и грађевинар-
      ства  - 1 извршилац

 3. Извршилац за административне 
     послове у Одељењу за финансиј-
     ске и опште послове - 1 извршилац 1075
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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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