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ГРАД НОВИ САД

Градска управа за здравство

—
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 (“Службе-
ни лист Града Новог Сада”, бр. 51/09 и 3/11), Градска уп-
рава 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 об-
ласти 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 Но-
вог Сада”, бр. 59/10, 23/11 и 38/11), у укупном износу од 
500.000,00 динара.

III. Пројекти у области јавног здравља којима се до-
приноси промоцији здравља и превенцији болести који 
ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2011. 
години су:

- пројекти организовања здравствених кампања
Пројекти организовања здравствених кампања су 

пројекти који имају за циљ да се путем организовања 
кампања грађани Града Новог Сада едукују и информи-
шу о значајним питањима и могућностима унапређења 
здравља и контроле болести.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају органи-
зације и удружења чије је седиште на територији Града 
Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе промо-
цији здравља и превенцији болести.

V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са ин-
тернет 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 кон-
курса подноси:

1. доказ о упису у Регистар удружења који води Аген-
ција 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 идентифи-
кациони број учесника конкурса,

-  циљ пројекта,
-  опис пројекта (значај пројекта, место и начин реа-
лизације и очекивани резултати пројекта),

-  рок за реализацију пројекта,
-  финансијски план пројекта (преглед појединачних 
активности које се предвиђају пројектом са изно-
сом средстава неопходних за реализацију тих ак-
тивности и спецификацијом износа средстава из 
сопствених прихода, средстава из буџета Града 
Новог Сада и других извора), и

-  податке о одговорној особи за реализацију пројек-
та 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 8. но-
вембра до 16. новембра 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 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 су-
герисати да изврши одређене модификације поднетог 
пројекта, у смислу буџета или у смислу активности пла-
нираних 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 про-
мену буџета пројекта, од стране Комисије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за здравство
Број:XXII-51-75/2011 
2. новембар 2011. године
НОВИ САД    Начелник

Мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, с.р.



Градска управа за опште послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Жрарка 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 послове месне 

     заједнице и послове одбране  
         у насељеном месту           1 извршилац

Услови:
Средња школа у трајању од четири године, друштве-

ног, економског или техничког смера у трајању од чети-
ри године, положен државни стручни испит, најмање 
шест месеци радног искуства у струци и познавање ра-
да на рачунару.

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 ка-
жњиво 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, Доказ о радном искуству, Уве-
рење о положеном државном стручном испиту, 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 опште послове
Број: XV-111/2011-23
2. новембар 2011. године
НОВИ САД
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S A D R @ A J

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

Градска управа за здравство
—  Јавни конкурс за доделу средстава 
 из буџета Града Новог Сада за реа-
 лизацију пројеката у области јавног 
 здравља којима се доприноси про-
 моцији здравља и превенцији бо-
 лести за 2011. годину 

Градска управа за опште послове
—   Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на радно 
 место - Извршилац за послове месне 
 заједнице и послове одбране у насе-
 љеном месту - 1 извршилац


