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На основу члана 75. став 2. Закона о здравственој за-
штити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др. за-
кон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др. закон) и  члана 
47. став 1. тачка 19. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службни лист Града Новог Сада“, број 43/08), Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ АПОТЕКЕ НОВИ САД

Члан 1.

Овим решењем утврђује се недељни распоред рада, 
почетак и завршетак радног времена Апотеке Нови Сад (у 
даљем тексту: Апотека).

Члан 2.

Под радним временом, у смислу овог решења, подраз-
умева се време у коме Апотека обавља здравствену делат-
ност.

Члан 3.

Апотека, у периоду од маја до новембра месеца, радним 
данима ради у времену од 7.00 до 21.00 часова, а у пери-
оду од новембра до маја месеца, радним данима ради у 
времену од 7.00 до 20.30 часова.

Апотека, суботом ради од 7.00 до 14.00 часова, а огран-
ци Апотеке одређени актом Апотеке, у периоду од маја до 
новембра месеца, суботом раде у времену од 7.00 до 21.00 
часова, и у периоду од новембра до маја месеца, суботом 
раде у времену од 7.00 до 20.30 часова.

Дежурни огранци Апотеке, одређени актом Апотеке, у 
периоду од маја до новембра месеца, недељом и у дане 
државних празника раде у времену од 7.00 до 21.00 часо-
ва, а у периоду од новембра до маја месеца, недељом и у 
дане државних празника раде у времену од 7.00 до 20.30 
часова.

Дежурни органци Апотеке, одређени актом Апотеке, 
радним данима, суботом, недељом и у дане државних 
празника раде у времену од 00.00 до 24.00 часа.

Радно време јединице за издавање готових лекова у 
саставу Апотеке у насељеним местима на територији Гра-
да Новог Сада одређује се тако да прати радно време 
објекта Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад у истом 
насељеном месту.

Јединице за издавање готових лекова у саставу Апоте-
ке, на територији Града Новог Сада без насељених места, 
радним данима и суботом раде у времену од 7.00 до 14.00 
часова.

Остале организационе јединице у саставу Апотеке, 
одређене актом Апотеке, радним данима раде од 7.00 до 
15.00 часова.

Члан 4.

Апотека је дужна да у оквиру утврђеног недељног рас-
пореда рада и радног времена пружа здравствену зашти-
ту радом у једној, две или више смена, у складу са својом 
делатношћу, о чему одлуку доноси директор Апотеке.

Распоред рада по организационим јединицама и објектима 
Апотеке утврђује директор посебном одлуком. 

Члан 5.

Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног 
времена утврђен овим решењем мора бити истакнут на 
улазу или на другом видном месту у објекту у коме Апоте-
ка обавља здравствену делатност.

Члан 6.

Апотека је дужна да усклади своју организацију и рад 
са одредбама овог решења у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог решења.

Члан 7.

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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Градска управа за инспекцијске послове

—
ГРАД НОВИ САД

Градска управа за инспекцијске послове

Димитрија Туцовића бр. 3

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С

за пријем у радни однос запослених на одређено време 
до дванаест месеци, на радна места:

Област комуналне инспекције

Одсек за контролу комуналних система

1. Комунални инспектор            2 извршиоца

2. Надзорник                                            1 извршилац

Услови:

за 1. Стечено високо образовање из научних области 
које припадају пољима друштвено-хуманистичке науке и 
научних области које припадају пољу техничко-технолош-
ке науке, на студијама другог степена (академске студије 
– мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, положен државни стручни ис-
пит, као и положен посебан стручни испит за тржишног 
инспектора и најмање три године радног искуства;

за 2. Средња школа у трајању од четири године органи-
зационог, природног или друштвеног смера, положен држав-
ни стручни испит и најмање шест месеци радног искуства 
у струци.

Одсек за контролу комуналних објеката 
и уређаја на јавним површинама

3. Комунални инспектор               2 извршиоца

Услови:

Стечено високо образовање из научних области које 
припадају пољима друштвено-хуманистичке науке и на-
учних области које припадају пољу техничко-технолошке 
науке, на студијама другог степена (академске студије – 
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, положен државни стручни испит, 
као и положен посебан стручни испит за тржишног инспек-
тора и најмање три године радног искуства.

Одсек комуналне зоохигијене

4. Комунални инспектор            1 извршилац

Услови:

Стечено високо образовање из научне области биотех-
ничке науке, или научних области медицинске и ветери-
нарске науке, или научних области које припадају пољима 
друштвено-хуманистичке науке и техничко-технолошке 
науке на студијама другог степена (академске студије – 

мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, положен државни стручни ис-
пит, као и положен посебан стручни испит за тржишног 
инспектора и најмање три године радног искуства.

Област инспекције за саобраћај и путеве

Одсек за контролу друмског саобраћаја и кон-
тролу обале и воденог простора

5.  Инспектор за контролу друмског 
          саобраћаја - контролу јавног превоза 
      путника                                          2 извршиоца

6. Инспектор за контролу обале и 
         воденог простора                          1 извршилац

Услови:

за 5. Стечено високо образовање из научне области 
саобраћајно инжењерство, на студијама другог степена 
(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 године рад-
ног искуства;

за 6. Стечено високо образовање из научне области 
саобраћајно инжењерство, на студијама другог степена 
(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 године рад-
ног искуства.

Одсек за контролу путева

7. Надзорник за контролу путева            2 извршиоца

Услови:

Средња школа у трајању од четири године саобраћајног 
или грађевинског смера, положен државни стручни испит 
и најмање шест месеци радног искуства у струци.

Област инспекције за заштиту животне средине

Одсек за заштиту животне средине

8. Инспектор за заштиту животне 
     средине             1 извршилац

Услови:

Стечено високо образовање из научне области биолош-
ке науке, науке о заштити животне средине, хемијске на-
уке, науке инжењерства заштите животне средине и за-
штите на раду, биотехничке науке, медицинске науке и 
научне области технолошко инжењерство, на студијама 
другог степена (академске студије – мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање че-
тири године, положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства.
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Област грађевинске инспекције 

Одсек грађевинске инспекције

9. Грађевински инспектор            1 извршилац

Услови:

Стечено високо образовање из научне области грађевинско 
инжењерство или архитектура, на студијама другог степе-
на (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 године рад-
ног искуства.

Област правних и општих послова и принудних 
извршења

Одсек Диспечерски центар

10. Диспечер              2 извршиоца

Услови:

Средња школа у трајању од четири године организационог, 
природног или друштвеног смера, положен државни стручни 
испит, најмање шест месеци радног стажа у струци и позна-
вање рада на рачунару.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
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 каз-
ну 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, односно школи,  Уверење о по-
ложеном државном стручном испиту, Уверење о поло женом 
посебном стручном испиту за тржишног инспектора за 
радна места под 1, 3. и 4, Доказ о радном стажу односно 
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 - Пи-
сарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Број: XIV-111/2013-39
30. август 2013. године
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
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 Нови Сад 1097

Градска управа за инспекцијске послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 них на одређено време до дванаест 
 месеци, на радна места:

Област комуналне инспекције

Одсек за контролу комуналних система

1. Комунални инспектор - 2 извршиоца

2. Надзорник - 1 извршилац

Одсек за контролу комуналних објеката 

и уређаја на јавним површинама

3. Комунални инспектор - 2 извршиоца

Одсек комуналне зоохигијене

4. Комунални инспектор - 1 извршилац

Област инспекције за саобраћај и путеве

Одсек за контролу друмског саобраћаја 

и контролу обале и воденог простора

5.  Инспектор за контролу друмског 
          саобраћаја - контролу јавног превоза 
      путника - 2 извршиоца

6. Инспектор за контролу обале и 
         воденог простора - 1 извршилац

Одсек за контролу путева

7. Надзорник за контролу путева - 2 извршиоца

Област инспекције за заштиту животне средине

Одсек за заштиту животне средине

8. Инспектор за заштиту животне 
     средине - 1 извршилац

Област грађевинске инспекције 

Одсек грађевинске инспекције

9. Грађевински инспектор - 1 извршилац

Област правних и општих послова и принудних 

извршења

Одсек Диспечерски центар

10. Диспечер - 2 извршиоца          1098


