СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIII - Број 56

НОВИ САД, 30. октобар 2014.

ГРАД НОВИ САД

примерак 20,00 динара
II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Градоначелник

698
На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини на територији Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 12/07) и
члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст ("Службени лист Град Новог Сада", број
43/08), а у вези са чланом 64. Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр.
62/06, 65/08 – др. закон и 41/09), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Решењу о образовању Комисије за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 29/13), тачка II
мења се и гласи:
"II
Задатак Комисије је:
- да непосредно, на основу података надлежних органа,
као и кретања тржишних цена закупа пољопривредног
земљишта које је у приватном власништву, а истог је квалитета и налази се на подручју на којем се налази
земљиште у државној својини које је предмет давања у
закуп, одреди тржишну цену закупа пољопривредног
земљишта у државној својини по једном хектару, за сваку
катастарску парцелу планирану за давање у закуп и за
свако јавно надметање по катастарским општинама на
територији Града Новог Сада, које је обухваћено Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Новог Сада и
- да прикупи пријаве за јавно надметање, спроведе
поступак јавног надметања и предложи Градоначелнику
најповољнијег понуђача."

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-346/2014-II
24. октобар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

699
На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини на територији Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 12/07) и
члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст ("Службени лист Град Новог Сада", број
43/08), а у вези са чланом 64. Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр.
62/06, 65/08 – др. закон и 41/09), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Комисији за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији Града Новог Сада, разрешава се дужности:
- члана: Иванка Чубрило, помоћник начелника за
пољопривреду и рурални развој Градске управе за
привреду Града Новог Сада.
II
У Комисију за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији Града Новог Сада именује се:
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- за члана: Драго Бањац, извршилац за послове заштите
од елементарних непогода и пожара на пољопривредним усевима Градске управе за привреду Града
Новог Сада.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-333/2014-II
24. октобар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за образовање

30. октобар 2014.

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 о држављанству РС 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-111/2014-28
28. октобар 2014. годинe
НОВИ САД

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за образовање
Жарка Зрењанина 2
Објављује

ОГЛАС

Служба извршних органа

—
ГРАД НОВИ САД
Служба извршних органа
Трг слободе 1
Објављује

за пријем у радни однос запосленог на одређено време,
ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, на
радно место
1. Извршилац за документационе и
библиотекарске послове у Одсеку
за правне и опште послове предшколске установе, основних и
средњих школа
1 извршилац
Услови:

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на одређено време,
ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, на
радно место
1. Извршилац у Отвореној
канцеларији

1 извршилац

Услови:

Стечено високо образовање из научних области: правне
науке, филолошке науке и историјске, археолошке и
класичне науке на студијама другог степена (академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, најмање
једна година радног искуства, рад на рачунару, положен
државни стручни испит.

Стечено високо образовање из научних области: правне,
економске науке, менаџмент, психологија или друге
друштвено хуманистичке науке, на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним академским 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 органима,
и то:

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима,
и то:

- да је држављанин Републике Србије,

- да је држављанин Републике Србије,

- да има општу здравствену способност,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело

- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело

30. октобар 2014.
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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, Уверење о положеном државном
стручном испиту, Доказ о радном искуству у струци,
Уверење о држављанству РС 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
Служба извршних органа
Број: II-111/2014-27
28. октобар 2014. годинe
НОВИ САД

Број 56 – Страна 1147.

1148. страна – Број 56
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30. октобар 2014.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД
Градоначелник
698

699

Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада

1145

Решење о разрешењу члана и именовању члана Комисије за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији Града Новог Сада

1145

Градска управа за образовање
—

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време, ради замене
одсутног запосленог до његовог повратка, на радно место - Извршилац за
документационе и библиотекарске послове у Одсеку за правне и опште послове предшколске установе, основних
и средњих школа - 1 извршилац

1146

Служба извршних органа
—

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време, ради замене
одсутног запосленог до његовог повратка, на радно место - Извршилац у
Отвореној канцеларији - 1 извршилац

1146

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

