СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXII - Број 42

НОВИ САД, 12. август 2013.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 44. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
55/12), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада на 52. седници од 5. августа 2013. године доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „НОВИ САД“
КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности
Геронтолошког центра „Нови Сад“ (у даљем тексту: Геронтолошки центар), које се финансирају из средстава буџета
Града Новог Сада за 2013. годину у складу са обавезама
Града Новог Сада које проистичу из Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/11),
Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11 и 10/12), Правилника
о нормативима и стандардима за обављање делатности и
критеријумима и мерилима за утврђивање цене програма
рада клуба за стара и одрасла лица („Службени лист Града Новог Сада“, број 51/09), и закљученог уговора о обављању
послова дневног боравка у Клубовима за одрасла и стара
лица, број: 5-254/2009-II од 18. јануара 2010. године, Анекс
1. број 5-29/2011-II, од 1. фебруара 2011. године, Анекс 2.
број: II-020-2/2011-1244-Г, од 9. септембра 2011. године,
Анекс 3. број: XIII-5-348/2011, од 6. децембра 2011. године,
Анекс 4. број: 5-357/2011-II од 28. децембра 2011. године и
Анекс 5. број: 5-56/2013-II, од 9. маја 2013. године.
2. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2013. годину, као капитални
трансфери осталим нивоима власти, за набавку опреме за
потребе Клуба за стара и одрасла лица у Бегечу, у укупном
износу од 643.200,00 динара и то:
- 553.400,00 динара за набавку опреме за домаћинство
која се састоји од кухињских елемената, гардеробног ормана, канцеларијског ормана, металних полица и ресторанских столова и столица,

примерак 70,00 динара

- 40.000,00 динара за набавку фрижидера,
- 49.800,00 динара за набавку РТВ уређаја и рачунарске
опреме.
3. Захтев за обезбеђење средстава из тачке 2. овог програма, уз приложену документацију о спроведеном поступку јавне набавке у складу са Законом Геронтолошки центар
доставља Градској управи за социјалну и дечију заштиту
(у даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава на
рачун Геронтолошког центра врши се на основу захтева за
пренос који припрема Градска управа, у складу са прописима, којима се уређује буџетски систем.
4. Средства из тачке 2. овог програма Градска управа
ће пренети Геронтолошком центру у складу са приливом
срестава у буџету Града Новог Сада за 2013. годину и планираним месечним квотама за извршење Финансијског
плана Градске управе за 2013. годину.
5. Геронтолошки центар се обавезује да ће активности
бити изведене стручно и квалитетно, у складу са законом,
стандардима и нормативима који важе за ову врсту опреме, и да средства утроши наменски.
6. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа.
7. Геронтолошки центар подноси Градском већу Града
Новог Сада и Градској управи извештај о реализацији овог
програма, са исказаним физичким и финансијским
показатељима према стварно набављеној опреми.
8. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-71/2013-II
5. август 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градско веће
Града Новог Сада на 52. седници одржаној 5. августа 2013.
године доноси

1064. страна – Број 42
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РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад у 2013. години, коју је
Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 10.
седници одржаној 23. јула 2013. године.
2. Ово решење објавити у ”Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/2013-1123-II
5. август 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градско веће
Града Новог Сада на 52. седници одржаној 5. августа 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Стеријиног позорја, Нови Сад за 2013. годину, коју
је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на
10. седници одржаној 23. јуа 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2013-13/2-II
5. август 2013. године
НОВИ САД

12. август 2013.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ,
ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ
ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ
I. Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење
поступка јавог конкурса за избор пројеката за суфинансирање
изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду
Новом Саду:
Председник:
ЂОРЂЕ СРБУЛОВИЋ, дипл. историчар, конзерватор,
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Нови Сад.
Члан:
ЉИЉАНА ПОЛЗОВИЋ, дипл. инж. архитектуре, конзерватор, Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад.
II. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања
и обнове верских објеката у Граду Новом Саду, именују се:
За председника:
ЉИЉАНА ПОЛЗОВИЋ, дипл. инж. архитектуре, конзерватор, Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад.
За члана:
ЖЕЉКО ЕВЂИЋ, професор историје.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/2013-48/1-II
5. август 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 27. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11,
6/12 и 25/12), Градско веће Града Новог Сада на 52. седници од 5. августа 2013. године доноси

На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 38. став 2. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градско веће Града Новог Сада на 52. седници од 7. августа 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
1. ИВАНКА ЧУБРИЛО, дипломирани економиста пословно правног смера, разрешава се дужности начелника
Градске управе за привреду, са 11. августом 2013. године.

12. август 2013.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
На основу члана 38. став 4. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), чланови Градског
већа Града Новог Сада, поднели су Предлог за разрешење
Иванке Чубрило, дужности начелника Градске управе за
привреду.
Градско веће Града Новог Сада на 52. седници одржаној
7. августа 2013. године, разматрало је Предлог чланова
Градског већа Града Новог Сада за разрешење Иванке
Чубрило, дужности начелника Градске управе за привреду,
број: II-020-3/2013-1715 од 2. августа 2013. године, те је на
основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) и члана 38. став 2. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), утврђено да су се стекли услови за разрешење начелника Градске управе за привреду, те је у складу с тим одлучено као у диспозитиву овог
решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се уложити приговор Градском већу Града Новог Сада у року од 8 (осам) дана од
дана пријема Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Иванки Чубрило
2. Градској управи за привреду
3. Архиви
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2013-34/d
7. август 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

660
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. став 1. Одлуке о градским управама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10,
39/10 и 60/10), Градско веће Града Новог Сада на 52. седници од 7. августа 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАНКА НОЖИНИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за привреду,
почев од 12. августа 2013. године, до постављења начелника Градске управе за привреду, по спроведеном Јавном
конкурсу.

Број 42 – Страна 1065.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2013-34/dž
7. август 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 10/11, 93/12, 62/13 и 63/13) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 55/12 и 34/13) за Раздео 09, Главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 270, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
финансије за 2013. годину, са позиције 270.01.02. одобравају
се Градској управи за комуналне послове средства у износу од:
5.689.849,50 динара
(петмилионашестоосамдесетдеветхиљадаосамсточетр
десетдеветдинара 50/100)
у циљу обезбеђивања средстава за предфинансирање
пројекта „Заштита животне средине и коришћење обновљивих
извора енергије за зелену будућност деце“ – „GREEN
SCHOOL“, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње
Мађарска – Србија.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 04, Глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, за Функцију 436 – Остала енергија,
а на позицију буџета 094, економска класификација 451
– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, тако да укупан план средстава из буџета
за ову апропријацију износи 400.029.849,50 динара, а у
тачки 1. износ „131.340.000,00“ замењује се износом
„137.029.849,50“ и у алинеји један износ „10.340.000,00“
замењује се износом „16.029.849,50“.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
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- Градска управа за комуналне послове.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет, и
- Градској управи за комуналне послове.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-12/2013-II
26. ЈУЛ 2013. године
НОВИ САД

12. август 2013.

IV. Задужује се Градска управа за заштиту животне средине да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће
измене Финансијског плана прихода и примања и расхода
и издатака Градске управе за заштиту животне средине за
2013. годину.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градској управи за заштиту животне средине.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-19/2013-II
1. август 2013. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Борко Илић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
а у складу са Захтевом Градске управе за заштиту животне средине, број: VI-418-4/2013-94 од 19. јула 2013. године,
који је достављен Градској управи за финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

На основу члана 4. став 1. Уговора о сарадњи на
реализацији „Програма коришћења средстава за решавање
стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2013. години“, број II-020-2/2013-2898, од 23. маја 2013.
године и Анекса уговора о сарадњи, број: II-020-2/20133608, од 10. јула 2013. године, закљученим између
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије
и Града Новог Сада, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
55/12 и 34/13), у члану 13. у оквиру раздела 07- ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, глава 07.02
– БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
у функцији 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, на позицију буџета 210, а за
апропријацију економске класификације 423 – Услуге по
уговору, распореде средства у нови извор финансирања
08: Добровољни трансфери од физичких и правних лица,
у укупном износу од 375.500,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину,
а која су у складу са Анексом 1. Допунског споразума о
сарадњи између Града Новог Сада и НИС а.д. Нови Сад
за 2013. годину, број: II-020-2/2013-3621 од 8. јула 2013.
године, дозначена од НИС а.д. Нови Сад, на име финансирања
пројеката из области екологије.
II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13 и 63/13), да у разделу Градске управе за заштиту животне средине изврши распоређивање средстава
из тачке I. овог решења, тако да укупан план средстава из
буџета за апропријацију економске класификације 423, у
функцији 560, износи 251.350.039,20 динара.
III. Сходно тачки I. и II. овог решења, извршити одговарајућа
усклађивања износа у Општем и Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2013. годину.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА, НАБАВКОМ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
1. Образује се Комисија за избор корисника помоћи за
побољшање услова становања породицама избеглица,
набавком грађевинског материјала (у даљем тексту:
Комисија), као радно тело Градоначелника Града Новог
Сада.
2. Задатак Комисије је да:
- донесе пословник о раду Комисије,
- донесе правилник о условима, мерилима и поступку
избора корисника помоћи,
- објави јавни позив избеглим лицима на територији
Града Новог Сада за доделу помоћи,
- након истека рока за подношење захтева, изврши проверу докумената, утврди чињенично стање на терену и
утврди испуњеност услова, као и да одреди износ појединачне
помоћи, за сваког подносиоца захтева,
- утврди и објавеи на огласној табли Градске управе за
социјалну и дечију заштиту – Одсека за избегла, прогнана
и расељена лица, Улица краља Александра 14, предлог
листе реда првенства по поднетим захтевима,

12. август 2013.
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- донесе одлуку о додели помоћи, са износом појединачне
помоћи,
- сачини записник о уградњи грађевинског материјала,
- записнике о раду Комисије и записник о уградњи
грађевинског материјала достави Градској управи за
социјалну и дечију заштиту.
3. Комисија има председника, заменика председника и
шест чланова.
4. Стручне, административне и техничке послове, за
потребе Комисије, 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-130/2013-II
2. август 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 4. став 1. Уговора о сарадњи на
реализацији „Програма коришћења средстава за решавање
стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2013. години“, број II-020-2/2013-2898, од 23. маја 2013.
године и Анекса уговора о сарадњи, број II-020-2/2013-3608,
од 10. јула 2013. године, закљученим између Комесаријата
за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог
Сада, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА, НАБАВКОМ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
I. У Комисију за избор корисника помоћи за побољшање
услова становања породицама избеглица, набавком
грађевинског материјала, именују се:

4. ЖИВОИН МУНЏИЋ, дипл. инж. грађевинарства –
Градска управа за инспекцијске послове
5. ДРАГО ПЕЈИЋ, социјални радник – Центар за социјални
рад Града Новог Сада
6. ДРАГАН ШАРАЦ, економиста – Црвени крст Новог
Сада – Градска организација
7. НЕНАД ОПАЧИЋ, сарадник на пројектима унапређења
положаја избеглица – Новосадски хуманитарни центар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-131/2013-II
2. август 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градско веће и Синдикат запослених у
комунално-стамбеној делатности Новог Сада
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На основу члана 246. став 1. Закона о раду („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
члана 52. тачка 15. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
Градско веће Града Новог Сада и репрезентативни Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог
Сада, закључују

АНЕКС I
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА
ЈАВНА КОМУНАЛНА И ДРУГА ЈАВНА
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Посебном колективном уговору за јавна комунална и
друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 21/13), у члану 44. став 3. алинеја
од прве до четврте, речи: „радног стажа“ замењују се речима: „рада у радном односу“.

- за председника
1. ТАТЈАНА ЛАТОВ, дипл. психолог – Градска управа за
социјалну и дечију заштиту
- за заменика председника

Члан 2.
У члану 56. став 2. алинеја друга, речи: „радног стажа“
замењују се речима: „рада у радном односу“.

СНЕЖАНА САЛАТИЋ, дипл. правник – Градска управа
за социјалну и дечију заштиту

Члан 3.

- за чланове
2. НЕБОЈША ТРНИНИЋ, административни радник –
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
3. ДРАГАН ЧОМИЋ, дипл. инж. грађевинарства – Градска управа за урбанизам и стамбене послове

Број 42 – Страна 1067.

У члану 57. став 1. речи: „радног стажа“ замењују се
речима: „рада у радном односу“.
Став 4. брише се.
Став 5. речи: „овим споразумом“, бришу се.

1068. страна – Број 42
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Члан 4.

У члану 68. став 2. речи: „зараду“ замењују се речима:
„накнаду зараде“.

Члан 5.
Овај анекс колективног уговора ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а објављује се и у „Службеном гласнику Републике Србије“, након извршене регистрације код министарства надлежног за послове рада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2013-34/b
5. август 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ
У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
НОВОГ САДА
Председник
Зоран Радосављевић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу члана 31. став 2. Одлуке о правима на
финансијску подршку породици са децом („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 30/10, 45/10 и 10/12), Градска управа за социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2013. ГОДИНУ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДЕЧЈА
НЕДЕЉА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за организацију манифестације
„Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада, која се
организује сваке године, у првој недељи октобра, ради
подстицања и организовања разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених
деци, и предузимања мера за унапређивање друштвене
бриге о деци и породици.
II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 55/12 и 34/13), у укупном износу од 1.600.000,00
динара.

12. август 2013.

III. Право учешћа на Јавном конкурсу имају установе,
организације и удружења чије је седиште на територији
Града Новог Сада, и чији циљеви оснивања су у области
социјалне и дечије заштите, развијања и промовисања
дечијег стваралаштва и сл.
IV. Пријава на Јавни конкурс се може преузети на интернет 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.
V. Учесник Јавног конкураса, на обрасцу пријаве, подноси програм који садржи:
1. Опште податке о подносиоцу програма:
- назив, седиште, матични број, порески идентификациони број и шифру делатности,
- податке о особи одговорној за реализацију програма,
- друге податке у складу са обрасцем пријаве.
2. Опште податке о програму
- назив програма, значај програма, циљеви програма,
- подаци о социјалној групи на коју се програм односи,
и очекивани резултати у погледу побољшања квалитета
живота социјалне групе на коју се програм односи,
- основне активности, број учесника, време и место
реализације,
- партнери на спровођењу прорама и њихов допринос
реализацији програма.
3. Финансијски план – буџет програма:
- преглед појединачних трошкова који се предвиђају
програмом, са износом средстава неопходних за реализацију
активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и
других извора.
4. Друге податке у складу са обрасцем пријаве на
јавни конкурс.
VI. Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкурсну
документацију.
- Образац пријаве на конкурс,
- Оверену фотокопију оснивачког акта (статута) учесника конкурса са означеним циљевима ради којих је основан
(за учеснике који први пут конкуришу на Јавни конкурс код
ове Управе)
- Фотокопију финансијског извештаја учесника конкурса
достављеног надлежним државним органима за претходну
годину.
VII. Пријаве на Јави конкурс се подносе у затвореној
коверти у писарници Градске куће, Трг слободе 1, Нови
Сад.
VIII. Пријаве на Јави конкурс се подносе од 12. августа
2013. године до 30. августа 2013. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве послате 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 Комисија за
стручну процену и избор програма организовања манифестације
„Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада, коју је образовало и именовало Градско веће Града Новог Сада.

12. август 2013.
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XII. Код оцењивања програма приспелих по овом конкурсу, Комисија за стручну процену и избор програма
организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији
Града Новог Сада, руководиће се следећим критеријумима
и приоритетима у области социјалне и дечије заштите у
Граду Новом Саду, и то:
- прецизно наведени учесници и план активности,
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса за
реализацију активности из програма,
- економичност буџета програма,
- усклађеност предложеног буџета програма са планираним активностима,
- допринос програма унапређењу стања у области у којој
се програм реализује,
- законитост коришћења средстава из буџета Града Новог Сада учесника конкурса, за програме који су реализовани у години која претходи години у којој се расписује јавни
конкурс,
- број деце – учесника програма и обухваћеност различитих узрасних и друштвених група деце (како културних
и етничких, тако и социјално осетљивих група као што су
деца са сметњама у развоју, ромска деца ...),
- промоција развијања вештина и талената код деце, и
подстицање стваралаштва свих група деце,
- промоција превенције породичног насиља, насиља
над децом и безбедног окружења,
- усмереност садржаја предложених програма на вредности мултикултуралности и инклузије и на развијање еколошке свести код деце,
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пријава на конкурс, достави Градској управи извештај о
спроведеном пступку конкурса. Пре достављања извештаја
Комисија може да предложи учеснику конкурса измене
програма, у погледу садржаја, извођача или средстава за
реализацију програма.
По пријему извештаја Комисије, Градска управа доставља
Градоначелнику Града Новог Сада предлог програма, организатора манифестације, као и износ средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију програма.
Градоначеник одобрава програм и утврђује износ средстава за његову реализацију.
XIV. Укупно одобрена средства за реализацију програма
преносе се организатору, на основу уговора који са организатором закључује начелник Градске управе.
XV. Организатор је дужан да у року од 30 дана од дана
реализације програма за који су одобрена средства из
буџета Града Новог Сада, поднесе Градоначелнику и Градској
управи извештај о његовој реализацији.
XVI. Јави конкурс објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-1667/2013
7. август 2013. године
НОВИ САД
в.д.начелника
Зоран Кузељевић, с.р.

- заступљеност међусекторске сарадње у организацији
и реализацији програма (удружење грађана, установе,
појединци, и други),
- примереност и приступачност простора за реализацију
програма,

Градска управа за саобраћај и путеве

- стварање подстицајне средине дружењем деце са познатим ствараоцима из различитих области живота и рада,
(културе, спорта, науке, разних заната и других делатности),
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- временска одрживост програмских активности, стварање
и усвајање нових вредности,
- отвореност и доступност деци јавних институција из
разних делатности (култура, образовање, здравство, спорт,
социјална заштита, запошљавање ...)

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и
32/13 – Одлука УС) доноси

Листа програма за организацију манифестације „Дечја
недеља“ на територији Града Новог Сада, објавиће се на
званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.
novisad.rs).

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ДОЊЕ САЈЛОВО И
ЈОВЕ ВУЧЕРИЋА У НОВОМ САДУ

Учесници конкурса имају право да у року од три дана,
од дана објављивања листе програма, изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.

I. Одређује се измена режима саобраћаја на раскрсници улица Доње Сајлово и Јове Вучерића у Новом Саду.

Одлуку о приговору доноси Комисија за струну процену
и избор програма организовања манифестације „Дечја
недеља“ на територији Града Новог Сада, у року од 15
дана од дана његовог пријема, и одлука Комисије је коначна.
XIII. Комисија из тачке XI. овог јавног конкурса је дужна
да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши постављање и усклађивање
саобраћајне сигнализације, према Саобраћајном пројекту
број 7844 од 24. јула 2013. године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавном предузећа
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду и да постављену
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
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12. август 2013.

III. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2013.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3950/2013
6. август 2013. године
НОВИ САД

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ
НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА МАРИНА ДРЖИЋА
И ОКРУГИЋЕВЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и
32/13 – Одлука УС) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
САОБРАЋАЈНИЦИ У ЗАЛЕЂУ ХОТЕЛА
„АЛЕКСАНДАР“ НА БУЛЕВАРУ ЦАРА
ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја на саобраћајници
у залеђу хотела „Александар“ на Булевару цара Лазара у
Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање и усклађивање
саобраћајне сигнализације, према Саобраћајном пројекту
број: 7865 од 26. јула 2013. године, изузев саобраћајне
сигнализације којом се регулишу јавна паркиралишта,
израђеног од стране Службе за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2013.
године.
IV. 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-34-3873/2013
2. август 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и
32/13 – Одлука УС) доноси

I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Марина
Држића и Округићеве у Петроварадину.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне
сигнализације и опреме из тачке I. овог решења, према
Саобраћајном пројекту број: 7782 од 24. јула 2013. године,
који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду,
и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2013.
године.
IV. 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-34-3949/2013
6. август 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и
32/13 – Одлука УС) доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНОГ
ОГЛЕДАЛА У РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ПАП
ПАВЛА И ВАЛЕНТИНА ВОДНИКА У НОВОМ
САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајног огледала у
раскрсници улица Пап Павла и Валентина Водника у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши радове из тачке I. овог
решења, према Саобраћајном пројекту број: 7807 од 25.
јула 2013. године, који је израдила Служба за развој и

12. август 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2013.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

Број 42 – Страна 1071.

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 разматрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3948/2013
6. август 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за буџетску инспекцију
Број: XX-111/2013-32
5. август 2013. година
НОВИ САД

Служба за буџетску инспекцију

______

______
ГРАД НОВИ САД
Служба за буџетску инспекцију
Булевар Михајла Пупина бр. 3-5

Градска управа за образовање

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за образовање
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

Објављује

ОГЛАС
ОГЛАС

за пријем у радни однос запосленог на одређено време
до годину дана на радно место
Инспектор

1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
положен државни стручни испит и најмање три година радног искуства у струци,
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима 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 искуству у струци,
Уверење о положеном државном стручном испиту, Уверење

за пријем у радни однос запосленог на одређено време
до годину дана на радно место
Извршилац за делатност предшколског
васпитања и образовања у Одсеку за
предшколско васпитање
и образовање
1 извршилац
Услови:
Стечено високо образовање из научних области: правне науке, економске, педагошке науке, филолошке науке
или филозофија на студијама другог степена (академске
студије-мастер, академске специјалистичке студије, струковне специјалистичке студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, положен
државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци,
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органим
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”.
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Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ
о завршеном факултету, Доказ о радном искуству 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 разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за образвоање
Број: IX-111/2013-34
5. август 2013. године
НОВИ САД

12. август 2013.

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 положеном стручном испиту у области образовања, Лиценцу за наставника, васпитача или стручног сарадника,
доказ о радном стажу у области образовања и васпитања,
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 разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за образовање
Број: IX-111/2013-35
5. август 2013. године
НОВИ САД

______
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за образовање
Жарка Зрењанина бр. 2

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

Објављује

______

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на одређено време
до годину дана на радно место
Просветни инспектор

1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области: правне
науке на студијама другог степена (академске студијемастер, академске специјалистичке студије, струковне
специјалистичке студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, положен државни
стручни испит или испит за секретара школе и три године
радног стажа у државним органима, школи или стечено
високо образовање из друге научне области на студијама
другог степена (академске студије-мастер, академске
специјалистике студије, струковне специјалистичке студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит у области образовања,
односно испит за лиценцу за наставника, васпитача или
стручног сарадника и државни стручни испит и пет година
радног стажа у области образвоања и васпитања.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органим
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

На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“, број: 5/93) даје се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР „АПОЛО“ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ
1. У Решењу о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад за 2013. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 35/13) код броја
решења број „2012“ замењује се бројем „2013“ и код датума број „2012“ замењује се бројем „2013“.
2. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1272/2013-I
5. август 2013. године
НОВИ САД
Секретар
Драгутин Галовић, с.р.

1073. страна – Број 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

12. август 2013.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

664

Градско веће

655

Програм инвестиционих активности
Геронтолошког центра ”Нови Сад” које
се финансирају из средстава буџета
Града Новог Сада за 2013. годину

657

658

659

660

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Програма рада
Стеријиног позорја, Нови Сад у 2013.
години
Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана
Стеријиног позорја, Нови Сад за 2013.
годину

662

663

1064

1064

1064

Решење о разрешењу дужности
начелника Градске управе за привреду
(Иванка Чубрило)

1064

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за привреду (Ранка
Ножинић)

1065

Анекс I Посебног колективног уговора за
јавна комунална и друга јавна предузећа
Града Новог Сада

1067

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
666

Решење о разрешењу и именовању
председника и члана Комисије за
спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката за суфинансирање
изградње, одржавања и обнове верских
објеката у Граду Новом Саду

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за 2013. годину
за организацију манифестације ”Дечја
недеља” на територији Града Новог Сада

1068

Градска управа за саобраћај и путеве
667

1065

Решење о одобрењу да се у Одлуци о
буџету Града Новог Сада за 2013.
годину распореде средства у нови
извор финансирања

1066

Решење о измени режима саобраћаја на
раскрсници улица Доње Сајлово и Јове
Вучерића у Новом Саду

1069

668

Решење о измени режима саобраћаја на
саобраћајници у залеђу хотела ”Александар”
на Булевару цара Лазара у Новом Саду
1070

669

Решење о постављању успоривача брзине
на раскрсници улица Марина Држића и
Округићеве у Петроварадину

1070

Решење о постављању саобраћајног
огледала у раскрсници улица Пап Павла
и Валентина Водника у Новом Саду

1070

670

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

Решење о образовању Комисије за
избор корисника помоћи за побољшање
услова становања породицама избеглица,
набавком грађевинског материјала

1067

1063

Градоначелник
661

Решење о именовању председника,
заменика председника и чланова Комисије
за избор корисника помоћи за побољшање
услова становања породицама избеглица,
набавком грађевинског материјала

Страна

Градско веће и Синдикат запослених у комуналностамбеној делатности Новог Сада
665

656

Предмет

Служба за буџетску инспекцију
—

1066

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време до годину дана
на радно место - Инспектор - 1 извршилац

1071

1074. страна – Број 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Рег. бр.

Предмет

12. август 2013.

Страна

Градска управа за образовање
—
Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време до годину дана
на радно место - Извршилац за делатност предшколског васпитања и образовања
у Одсеку за предшколско васпитање и
образовање - 1 извршилац

1071

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време до годину дана
на радно место - Просветни инспектор1 извршилац

1072

—

Редакција ”Службеног листа Града Новог Сада”
—
Исправка Решење о давању сагласности
на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Градски
информативни центар ”Аполо” Нови Сад
за 2013. годину
1072

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

