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Комисија за борбу против дрога

870
На основу члана 39. став 2. Правилника о начину и по-

ступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за 
програме и пројекте из области здравства ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 9/12), Комисија за борбу против 
дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 

реализацију пројеката превенције злоупотребе дрога за 
2013. годину, које реализују удружења, задужбине и 

фондације
I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 

буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције 
злоупотребе дрога за 2013. годину, које реализују удружења, 
задужбине и фондације.

II. Средства за реализацију пројеката 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 480.000,00 
динара.

III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују 
удружења, задужбине и фондације, а који ће се финанси-
рати из буџета Града Новог Сада у 2013. години су: 

1)  пројекти промоције здравих стилова живота 
младих без употребе дрога и промоције волонтерства 
у превенцији злоупотребе дрога 

Пројекти промоције здравих стилова живота младих, 
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување 
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези 
са здрављем. 

Пројекти промоције волонтерства у превенцији злоупо-
требе дрога имају за циљ промоцију волонтерских актив-
ности и ангажовања шире друштвене заједнице у превенцији 
злоупотребе дрога.

2)  пројекти обележавања значајних датума и израде 
и  дистрибуције едукативног и промотивног материјала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума 
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и 
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради 
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним 
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе 
дрога.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења, 
задужбине и фондације чије је седиште на територији Гра-
да Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе 
континуираној превенцији зависности од дрога на територији 
Града Новог Сада.

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. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

 - назив пројекта,
 - назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

 - циљ пројекта,
 - опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријал-
них трошкова који се предвиђају пројектом, са изно-
сом средстава неопходних за реализацију активности 
и спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

 - податке о одговорној особи за реализацију пројекта 
и ангажовање средстава, и

 - друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави:
1. доказ о упису у одговарајући регистар који води 

Агенција за привредне регистре, и
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима 

ради којих је основан.
Учесници конкурса који подносе пројекте едукације о 

штетном утицају дрога и превентивним мерама, дужни су 
да уз пројекат доставе програм едукације и штампани 
материјал намењен едукацији.

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 1. новем-
бра до 8. новембра 2013. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упућене 
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.
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XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
борбу против дрога.

 XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику 
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене 
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу 
активности планираних у пројекту. 

Комисија за борбу против дрога има право да затражи 
додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом 
пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, 
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за борбу против дрога је дужна да у року 
од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног 
конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих 
критеријума:

 - постојање јасно формулисаних циљева и циљне гру-
пе,

 - постојање повезаности циљева и активности,
 - постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

 - економичност буџета пројекта,
 - усклађеност предложеног буџета пројекта са планира-
ним активностима,

 - одрживост пројекта, 
 - допринос пројекта унапређењу стања у области у 
којој се пројекат реализује, и

 - законитост коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су 
реализовали у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право при-
говора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против 
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука 
Комисије је коначна.

XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам 
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља 
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању 
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију 
сваког појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђивању 
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију 
сваког појединачног пројекта, који ће се објавити на званичној 
интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

XVI. Учесници конкурса којима су одобрена средства за 
реализацију пројеката достављају доказ о отвореном 
посебном наменском рачуну код Управе за трезор, који је 
укључен у консолидовани рачун трезора, пре потписивања 
уговора о реализацији пројекта.

Учесник конкурса у оквиру средстава за реализацију 
пројекта треба да планира и трошкове накнаде за услуге 
платног промета Управе за трезор, у складу са прописима 
којима се уређује наплата ове накнаде.

XVII. Учесници конкурса који остваре право на средства 
из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку до-
бара и услуга предвиђених пројектом, спроведу у складу 
са законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени 
услови за спровођење ових поступака. 

XVIII. Комисија за борбу против дрога писаним путем ће 
обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили 
право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-50-1/2013-202
2. октобар 2013. године   
НОВИ САД 

Председник
Проф. др Александра Дицков, с.р.

Градска управа за комуналне послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Жарка Зрењанина бр. 2
О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за пријем у радни однос запосленог на одређено време 

до три месеца, због повећаног обима посла, на радно место

Извршилац за финансијске послове 
 за индиректне и директне буџетске 
 кориснике            1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области економске 

науке на студијама другог степена (академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, једна година радног стажа у 
струци, рад на рачунару и положен државни стручни испит.

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".
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Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ 
о завршеном факултету, Доказ о радном стажу 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Број: III-111/2013-58
25. октобар 2013. године
НОВИ САД

Служба за буџетску инспекцију

—
ГРАД НОВИ САД
Служба за буџетску инспекцију
Булевар Михајла Пупина бр. 3-5
О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за пријем у радни однос запосленог на одређено 

време до годину дана, на радно место

1. 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 године 
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 
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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Служба за буџетску инспекцију
Број: XX-111/2013-57
24. октобар 2013. године
НОВИ САД

Градска управа за инспекцијске послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Димитрија Туцовића бр. 2
О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за пријем у радни однос запосленог на одређено 
време до дванаест месеци,  на радно место

1. Комунални инспектор у Одсеку 
     комуналне хигијене – Група за 
     контролу одржавања чистоће  
     на јавним површинама          1 извршилац

2. Надзорник у Одсеку комуналне 
     зоохигијене            1 извршилац

3. Диспечер у Одсеку диспечерски 
     центар            1 извршилац

Услови:
За 1. Стечено високо образовање из научне области 

организационе, техничке, природне и друштвене науке на 
студијама првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању до три године, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства.

За 2. Средња школа у трајању од четири године 
организационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит и најмање шест месеци радног 
искуства у струци.

За 3. Средња школа у трајању од четири године 
организационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит, најмање шест месеци радног стажа 
у струци и познавање рада на рачунару.

За радна места 1, 2. и 3. кандидат  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.
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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

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Новог Сада".

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ 
о завршеним студијама првог степена, односно школи, 
Доказ о радном искуству у струци, односно радном стажу 
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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Број: XIV-111/2013-59
25. октобар 2013. године
НОВИ САД

 

ГРАД НОВИ САД

Комисија за борбу против дрога

870 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката превенције злоупотребе 
 дрога за 2013. годину, које реализују 
 удружења, задужбине и фондације 1335

Градска управа за комуналне послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време до три месеца, 
 због повећаног обима посла, на радно
 место - Извршилац за финансијске по-
 слове за индиректне и директне бу-
 џетске кориснике - 1 извршилац 1336

Служба за буџетску инспекцију
— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време до годину дана, на
 радно место - Инспектор - 1 извршилац 1337

Градска управа за инспекцијске послове
— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на одређено време до двана-
 ест месеци,  на радно место

1.  Комунални инспектор у Одсеку 
 комуналне хигијене - Група за 
 контролу одржавања чистоће  на
 јавним површинама - 1 извршилац

2.  Надзорник у Одсеку комуналне 
 зоохигијене - 1 извршилац

3.  Диспечер у Одсеку диспечерски 
 центар - 1 извршилац                         1337


