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На основу члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада 

за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
62/15), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада, на 272. седници од 4. 
јануара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКТНИХ 
КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за потребе директних корисника буџета Града 
Новог Сада у 2016. години (у даљем тексту: Програм), који 
чини саставни део овог решења.

Члан 2.

Средства за реализацију Програма обезбеђена су у 
укупном износу од 90.284.200,00 динара у буџету Града 

Новог Сада за 2016. годину, у разделу 19, глава 19.01 – 
Служба за заједничке послове, у функцији 130 – Опште 
услуге, из извора финансирања 01 – Приходи из буџета, 
на позицијама буџета 561, 562 и 563, и то за набавку машина 
и опреме, осталих некретнина и опреме и нематеријалне 
имовине.

Члан 3.

Поступак набавке основних средстава из члана 2. овог 
решења спровешће Служба за заједничке послове – Сек-
тор за јавне набавке, у складу са прописима који регулишу 
јавне набавке.

Члан 4.

Програм ће реализовати Служба за заједничке послове.

Члан 5.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 401-10/2016-15-II
4. јануар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ

Редни
број

ОСНОВНА СРЕДСТВА План за 2016. годину

УКУПНО: 90.284.200,00

А. МАШИНЕ И ОПРЕМА 57.424.200,00

1. Опрема за саобраћај 17.450.000,00

1.1. Опрема за копнени саобраћај 17.200.000,00

1.1.1. Аутомобили 16.900.000,00

1.1.2. Мотоцикли (скутери) 300.000,00

1.2. Додатна опрема за саобраћај 250.000,00

2. Административна опрема 39.973.200,00
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2.1. Канцеларијска опрема 6.500.000,00

2.1.1. Намештај 3.500.000,00

2.1.2. Уградна опрема 3.000.000,00

2.2. Рачунарска опрема 10.406.800,00

2.2.1. Рачунарска опрема 10.000.000,00

2.2.2. Штампач ЗЕБРА за штампање легитимазција за потребе Градске управе за 
саобраћај

406.800,00

2.3. Комуникациона опрема 4.760.000,00

2.3.1. Телефони и факс апарати 760.000,00

2.3.2. Телефонске централе 4.000.000,00

2.4. Електронска и фотографска опрема 14.706.400,00

2.4.1. Електронска опрема 14.606.400,00

2.4.1.1. Клима уређаји 500.000,00

2.4.1.2. Опрема за видео надзор 3.200.000,00

2.4.1.3. Мулти - функционални апарати и остала електронска опрема за Одсек за штампу и 
доставу

6.470.000,00

2.4.1.4. ГПС ручни електронски уређаји за оријентацију и навигацију 720.000,00

2.4.1.5. Читачи личних карата (фиксни и мобилни) 58.000,00

2.4.1.6. Ласерски уређаји за мерење удаљености 1.200.000,00

2.4.1.7. Проширење постојеће ватродојавне централе у објекту Градске куће 700.000,00

2.4.1.8. Видео - пројектори 300.000,00

2.4.1.9. Ручне радио станице са припадајућом опремом 908.400,00

2.4.1.10. Електронски уређаји за плаћање путарине (ТАГ) 50.000,00

2.4.1.11. Остала електронска опрема 500.000,00

2.4.2. Фотографска опрема 100.000,00

2.4.2.1. Фотоапарати 100.000,00

2.5. Опрема за домаћинство и угоститељство 3.600.000,00

2.5.1. Опрема за домаћинство 3.600.000,00

3. Опрема за јавну безбедност 1.000,00

Б. ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 4.000.000,00

1. Остале некретнине и опрема 4.000.000,00

В. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 28.860.000,00

1. Нематеријална имовина 28.860.000,00

1.1. Компјутерски софтвер 3.000.000,00

1.2. Књиге у библиотеци 90.000,00

1.3. Лиценце 25.220.000,00

1.3.1. „Microsoft“ лиценце 24.000.000,00

1.3.2. „Adobe Professional“ лиценце за Градску управу за финансије 300.000,00

1.3.3. „Adobe“ лиценце за Службу за заједничке послове 320.000,00

1.3.4. „Adobe PDF Kreator“ лиценце за Грдску управу за комуналне послове 300.000,00

1.3.5. Остале лиценце 300.000,00

1.4. Прикључак за телефонске линије 100.000,00

1.5. Сертификати за бирачки списак и подношење пореских пријава 450.000,00
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На основу члaна 69. Закона о заштити животне средине 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09, 
36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС) и члана 
106. став 2. Статута Града Новог Сада- пречишћен текст 
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Градско 
веће Града Новог Сада, на 273. седници од 26. 01. 2016. 
године, доноси

ПРОГРАМ
ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ 
ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

Законом о заштити животне средине су, између оста-
лог, дате и основне смернице заштите вода. Чланом 23. 
овог закона дефинисано је да се заштита и коришћење 
вода остварује интегралним управљањем водама, 
предузимањем мера за њихово очување и заштиту у складу 
са посебним законом. 

Интегрално управљање водама остварује се у складу 
са Законом о водама (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 30/10 и 93/12) којим је у наше законодавство 
транспонована Оквирна директива о водама Европске уније 
(2000/60/EC).

Полазећи од чл. 69. и 70. Закона о заштити животне 
средине којима је дефинисано да јединица локалне само-
управе обезбеђује континуалну контролу и праћење стања 
животне средине доношењем и реализацијом програма 

мониторинга за своју територију који су у складу са наци-
оналним програмима, а да се мониторинг врши системат-
ским праћењем вредности индикатора који су дефинисани 
Правилником о националној листи индикатора заштите 
животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 37/11) припремљен је Програм праћења квалитета 
површинских вода на територији Града Новог Сада за 2016. 
и 2017. годину који је базиран и на резултатима монито-
ринга из претходних година.

Имајући у виду да је Националним програмом монито-
ринга статуса вода за територију Града Новог Сада 
предвиђен само један локалитет на Дунаву и значај основне 
и детаљне каналске мреже која врло често представља и 
реципијент оптерећених вода, Програмом је предвиђено 
праћење квалитета површинских вода на следећим лока-
литетима:

• Канал ДТД Нови Сад-Савино село, код црпне ста-
нице ПД ''Планта'',

• Канал Татарница, непосредно пре улива у Парк при-
роде ''Бегечка јама'', и

• Канал Субић, код црпне станице ''Калиште''.

Индикатори и динамика праћења квалитета површин-
ских вода су дати у Табели 1. У оквиру микробиолошких 
индикатора, планира се само праћење укупних колиформа 
који је, поред физичко-хемијских параметара датих у Табели 
3, неопходан за израчунавање Српског индекса квалитета 
воде (Serbian Water Quality Index - SWQI), док је индекс 
сапробности биолошки индикатор статуса вода који се 
користи за оцену нивоа органског загађења.

Табела 1. Локалитети, индикатори и динамика праћења квалитета површинских вода 
        основне и детаљне каналске мреже на територији Града Новог Сада

Локалитет Индикатор Динамика

Канал ДТД
Физичко-хемијски

1 месечноИндекс сапробности
Микробиолошки-укупни колиформи

Канал Татарница
Физичко-хемијски

1 месечноИндекс сапробности
Микробиолошки-укупни колиформи

Канал Субић
Физичко-хемијски

1 месечноИндекс сапробности
Микробиолошки-укупни колиформи

Институција којој се у складу са законом повери праћење 
квалитета површинских вода основне и детаљне каналске 
мреже на територији Града Новог Сада ће бити у обавези 
да једном годишње, до 31. јануара текуће године за прет-
ходну годину, доставља извештај о резултатима монито-
ринга, са анализом резултата и закључцима.

Полазећи од чињенице да се на шест локалитета на 
Дунаву и једном на Бегечкој јами вода користи и за 
рекреацију и купање, у циљу праћења квалитета воде и са 
аспекта ризика по здравље људи и благовременог 
упозорења о подобности воде за коришћење у ове сврхе, 
на локалитетима датим у Табели 2. планира се, поред 
праћења физичко-хемијских параметара датих у Табели 
3. и праћење свих микробиолошких параметара датих у 
Табели 4. по динамици датој у Табели 2.
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Табела 2. Локалитети, индикатори и динамика праћења квалитета површинских вода које 
              се користе и за рекреацију и купање на територији Града Новог Сада

Локалитет Индикатор Динамика

Дунав-Штранд
Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар / 1 дневно
Микробиолошки

Дунав-Бећар Штранд
Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар / 1 недељно
Микробиолошки

Дунав-Официрац
Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар / 1 недељно
Микробиолошки

Дунав-Футог
Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар / 1 недељно
Микробиолошки

Дунав-Шодрош
Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар / 1 недељно
Микробиолошки

Бегечка јама
Физичко - хемијски

1. мај -15. септембар / 1 недељно
Микробиолошки

Институција којој се у складу са законом повери праћење 
квалитета површинских вода које се користе за рекреацију 
и купање на територији Града Новог Сада ће бити у оба-
вези да у периоду праћења (1. мај -15. септембар) за лока-
литет Дунав-Штранд доставља дневни, а за остале лока-
литете недељни извештај о резултатима испитивања и 
закључцима о подобности воде за рекреацију и купање.

Годишњи извештај о резултатима праћења, са анали-
зом и закључцима ће бити у обавези да достави у року од 
30 дана од дана окончања праћења.

За узорковање, анализу и оцену квалитета површин-
ских вода примењују се важећи стандарди SRPS-ISO и 
методе дате у табелама 3. и 4., као и и законска регула-
тива (Уредбa о граничним вредностима загађујућих материја 
у површинским и подземним водама и седименту и роко-
вима за њихово достизање (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 50/12)), Правилник о параметрима еколош-
ког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода (''Служ-
бени гласник Републике Србије'', број 74/11).

Индекс сапробности ће се утврђивати по методи Pantle 
& Buck.

Табела 3. Физичко-хемијски параметри 

Параметар Јединица
Метода испитивања

(или акредитована еквивалентна метода)
Температура воде 0C SRPS H.Z1. 106:1970

pH вредност - SRPS H. Z1.111:1987

Електропроводљивост μS/cm EPA1) Method 120.1 Приручник1) Метода R-IV-11

Растворени кисеоник mg/l  SRPS H. Z1.135:1970; Приручник 5) str. 236 – 249 Метода R-IV-12/B

Засићеност воде кисеоником % SRPS H. Z1.135:1970

Биолошка потрошња кисеоника БПК-5 mg/l  SRPS ISO 5815:1992

Хемијска потрошња кисеоника из 
KMnO4 

mg/l  SRPS ISO 8467:1994; Приручник 1) str. 134 - 136

Хемијска потрошња кисеоника из 
K2Cr2O7

mg/l  SRPS ISO 6060:1994; EPA3) Method 410.2 Приручник 5) str. 435 - 430

Укупни органски угљеник -ТОC mg/l  SRPS ISO 8245:2007

Амонијум (NH4-N) mg/l  SRPS ISO 7150-1:1992; Method 8155 Hach 18)

Нитрити (NО2-N) mg/l  SRPS ISO 6777:1997; Приручник 5) str. 419 - 422; Method 8507 Hach 18); 
Method 8153 Hach 18)

Нитрати (NО3-N) mg/l  APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-NO3 - B; Приручник 4) str:140 - 143; 
Method 8171 Hach 18)

Укупни азот (N) mg/l  ISO 11261:1995
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Ортофосфати (PО4-P) mg/l  APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-P (E); Приручник 5) str. 698 - 705; Method 
8048 Hach 18)

Укупни растворени фосфор (P) mg/l  APHA AWWA WEF2) Метода 4500-P(A, B, D); Приручник 5) str. 698 - 705;

Сулфати mg/l  APHA AWWA WEF2)

Metoda 4500-SO42-(E) Method 8051 Hach 18); Приручник 6) str. 101 - 102

Хлориди mg/l  SRPS ISO 9297:1997

Суспендоване материје mg/l  SRPS H. Z1. 160:1987

Укупне растворене соли mg/l  APHA AWWA WEF2) Метода No209C; EPA 160.1

1) Приручник: Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности воде за пиће, Савезни завод за здравствену заштиту,    
   Београд 1990. 
2) APHA AWWA WEF: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th Edition, American Public Health Association. 
   Washington. DC (1998)
3) EPA: Methods for Chemical Analysis of Water and Wastewater, EPA-600/4-79020. Revised March 1983.
4) СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (1973): Унифицированные методы исследования качества во. Издание второе 
    исправленное. Москва.
5) СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (1977): Унифицированные методы исследования качества вод. Часть1. Издание 
    третье. Москва.
6) VÍZÜGY HIDROBUOLGIA 9; Budapest (1980): Dr. Felföldy Lajoš: A BIOLGIAI VÍZMINSÍTÉS

Табела 4. Микробиолошки параметри 

Параметар Јединица
Метода испитивања

(или акредитована еквивалентна метода)

укупни колиформи број/100 ml

SRPS EN ISO 9308-1:2010 Квалитет воде – Откривање и одређивање броја 
Escherichia coli и колиформних бактерија – Део 1: Метода мембранске 
филтрације; Воде за пиће, стандардна метода за испитивање хигијенске 
исправности, Савезни завод за здравствену заштиту, НИП ''Привредни преглед'', 
Београд 1990, метода 6.1.1

фекални колиформи број/100 ml

SRPS EN ISO 9308-1:2010 Kvalitet vode - Otkrivanje i određivanje broja Escherichia 
coli i koliformnih bakterija - Deo 1: Metoda membranske filtracije; МПН технике – 
Приручник, Метода 2.2 - Voda za piće, standardne metode za ispitivanje higijenske 
ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, NIP "Privredni pregled", Beograd 
1990.

фекалне ентерококе број/100 ml

SRPS EN ISO 7899-1: 2009 Квалитет воде – Откривање и одређивање броја 
црвених ентерокока у површинским и отпадним водама – Део 1 
Минијатуризована метода (највероватнијег броја) инокулацијом течне подлоге 
SRPS EN ISO 7899-2: 2010 Квалитет воде - Откривање и одређивање броја 
црвених ентерокока – Део 2 Метода мембранске филтрације

однос олиготрофних и 
хетеротрофних бактерија број/100 ml

SRPS EN ISO 6222: 2010 Квалите воде – Одређивање броја културабилних 
микроорганизама – Бројање колонија засејавањем у подлогу храњиви агар, 
Микробиолошко испитивање квалитета површинских вода, Институт за 
биологију, Нови Сад, 1998.

број аеробних хетеротрофа број/100 ml

SRPS EN ISO 6222: 2010 Kvalitet vode – Одређивање броја културабилних 
микроорганизама – Бројање колонија засејавањем у подлогу храњиви агар 
KOHL. W. (1975): Über die Bedeutung bakteriologischer Untersuchungen für die 
Beurteilung von Fließgewässern, dargestellt am Beispiel der österreichischen Donau, 
Arch, Hydrobiol/ Suppl. 44, 4, 392-461.

Овај програм објавити у ''Службеном листу Града Новог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 501-2/2016-2-II
26. јануар 2016. године         
НОВИ САД            Градоначелник 

       Милош Вучевић, с.р.
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Биро за пружање правне помоћи
–
ГРАД НОВИ САД
Биро за пружање правне помоћи
Радничка бр. 2

О б ј а в љ у ј е

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

месеца, на радно место

1. Дактилограф – оператер 1 извршилац

Услови:

Средња школа у трајању од три године, познавање рада 
на рачунарима и најмање шест месеци радног искуства.

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 пунолетан
 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“.

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:

 Пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству,

 Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема,

 Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
искуству,

 Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 
књиге рођених,

 Оригинал или оверена фотокопија Уверења о 
држављанству РС (не старије од шест месеци),

 Оригинал Уверења о здравственом стању (не старије 
од шест месеци), 

 Уверење од суда да против лица није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница (не старије 
од шест месеци) и 

 Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано 
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 (не старије од шест месеци)

Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се 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
Биро за пружање правне помоћи
Број: XVII-111/2016-4
22. јануар 2016. године
НОВИ САД

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 на одређено време до три 

месеца, на радно место

1. Грађевински инспектор          1 извршилац
    у Одсеку грађевинске инспекције

Услови:
Стечено високо образовање из научне области 

грађевинско инжењерство или архитектура, 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 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 је пунолетан
 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“.

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
 Пријава са биографијом и наводима о досадашњем 

радном искуству у струци,
 Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 

стручна спрема,
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 Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
искуству у струци,

 Оригинал или оверена фотокопија Уверења о 
положеном државном стручном испиту,

 Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 
књиге рођених,

 Оригинал или оверена фотокопија Уверења о 
држављанству РС,

 Оригинал Уверења о здравственом стању,
 Уверење од суда да против лица није покренута 

истрага и да није подигнута оптужница и 
 Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано 

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.

Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се 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 инспекцијске послове
Број: XIV-111/2016-6
27. јануар 2016. године
НОВИ САД

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 на одређено време до три 

месеца због повећаног обима посла, на радно место

1. Извршилац за финансијске послове 
    за директне кориснике буџетских 
    средстава            1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области економске 

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

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 пунолетан
− 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“.

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
− Пријава са биографијом и наводима о досадашњем 

радном искуству,
− Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 

стручна спрема,
− Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 

стажу у струци,
− Оригинал или оверена фотокопија Уверења о поло-

женом државном стручном испиту,
− Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 

књиге рођених,
− Оригинал или оверена фотокопија Уверења о 

држављанству РС (не старије од шест месеци),
− Оригинал Уверења о здравственом стању (не старије 

од шест месеци),
− Уверење од суда да против лица није покренута 

истрага и да није подигнута оптужница (не старије 
од шест месеци) и 

− Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано 
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 (не старије од шест месеци).

Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се 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 комуналне послове
Број: III-111/2016-5
25. јануар 2016. године
НОВИ САД
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће
44 Решење о Програму инвестиционих 
 активности за потребе директних кори-
 сника буџета Града Новог Сада у 2016. 
 години 37

45 Програм праћења квалитета површин-
 ских вода на територији Града Новог 
 Сада за 2016. и 2017. годину 39

Биро за пружање правне помоћи
– Оглас за пријем у радни однос на
 одређено време на три месеца, на
 радно место - Дактилограф - оператер
 - 1 извршилац 42

Градска управа за инспекцијске послове
– Оглас за пријем у радни однос на одре-
 ђено време до три месеца, на радно
 место - Грађевински инспектор у Одсеку
 грађевинске инспекције - 1 извршилац 42

Градска управа за комуналне послове
– Оглас за пријем у радни однос на одре-
 ђено време до три месеца због повећа-
 ног обима посла, на радно место - 
 Извршилац за финансијске послове
 за директне кориснике буџетских сре-
 дстава - 1 извршилац 43


