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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 
91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о град-
ским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), 
Градска управа за заштиту животне средине доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА 
СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ "КАМЕНИЧКИ 

ПАРК" ЗА 2015. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма 
управљања Спомеником природе "Каменички парк" за 2015. 
годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, на 70. седници, 
одржаној 24. априла 2014. године.

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о давању саглас-

ности на Одлуку о измени Програма управљања Споме-
ником природе "Каменички парк" за 2015. годину садржан 
је у члану 54. став 4. Закона о заштити природе ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-
испр.), којим је утврђено да се планови управљања 
заштићеним подручјем остварују годишњим програмима 
управљања на које сагласност даје орган надлежан за 
послове заштите животне средине јединице локалне само-
управе и у члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о градским 
управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13) где је 
дефинисано да се у Градској управи за заштиту животне 
средине обављају и послови који се односе на давање 
сагласности на годишње програме управљања заштићеним 
подручјем.

У циљу остваривања Плана управљања Спомеником 
природе "Каменички парк" за период од 2014. до 2023. 
године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
"Градско зеленило" Нови Сад је усвојио Програм управљања 
Спомеником природе "Каменички парк" за 2015. годину, на 
који је Градска управа за заштиту животне средине дала 
сагласност Решењем број VI-510-2/2015-5 од 5. марта 2015. 
године.

Дана 28. априла 2015. године Јавно комунално предузеће 
"Градско зеленило" Нови Сад доставило је Одлуку о измени 
Програма управљања Спомеником природе "Каменички 
парк" за 2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 
комунланог предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, на 
70. седници, одржаној 24. априла 2014. године.

Разматрањем Одлуке о измени Програма констатовано 
је да би се конкретнији и процедурално бржи одговори на 
задате проблеме на које треба одговорити добили изра-
дом Студије постојећег стања језера у зони клизишта Моста 
слободе са предлогом прелиминарних радова на одржавању 
језера до коначног решења његове санације.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2015-36    
29. април 2015. године        
НОВИ САД

в.д. начелника
   Маринела Загорац, с.р.

Служба Скупштине
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На основу члана 8. став 2. и члана 14. Одлуке о Служби 

Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 4/05), секретар Скупштине Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЈАСМИНА ДОЛАПЧЕВ, професорица русинског језика 
и књижевности, разрешава се дужности помоћнице шефа 
Сектора за информисање у Служби Скупштине Града Новог 
Сада, са 28. априлом 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
Број: 437/2015-I   
28. април 2015. године        
НОВИ САД

Секретар
Марко Радин, с.р.
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На основу члана 8. став 2. и члана 14. Одлуке о Служби 

Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 4/05), секретар Скупштине Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. БОГДАН ЈОКАНОВИЋ, дипломирани инжењер 
менаџмента – мастер, поставља се за помоћника шефа 
Сектора за информисање у Служби Скупштине Града Новог 
Сада, од 29. априла 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
Број: 439/2015-I   
28. април 2015. године        
НОВИ САД        Секретар

Марко Радин, с.р.
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На основу члана 8. став 2. и члана 14. Одлуке о Служби 

Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 4/05), секретар Скупштине Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДУБРАВКА БУГАРСКИ АЛИМПИЋ, професорица 
енглеског језика и књижевности, разрешава се дужности 
помоћнице шефа Кабинета председнице Скупштине Града 
за протоколарне послове и међуградску сарадњу у земљи 
и иностранству у Служби Скупштине Града Новог Сада, са 
28. априлом 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
Број: 438/2015-I   
28. април 2015. године        
НОВИ САД        Секретар

Марко Радин, с.р.

247
На основу члана 8. став 2. и члана 14. Одлуке о Служби 

Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 4/05), секретар Скупштине Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЂОРЂЕ РАДЕТИЋ, мастер економиста, поставља се 
за помоћника шефа Кабинета председнице Скупштине 
Града за протоколарне послове и међуградску сарадњу у 

земљи и иностранству у Служби Скупштине Града Новог 
Сада, од 29. априла 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
Број: 440/2015-I   
28. април 2015. године        
НОВИ САД       Секретар

Марко Радин, с.р.

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 ради замене 

одсутне запослене до њеног повратка,  24.12.2015. године, 
на радно место

1. Грађевински инспектор у Одсеку 
грађевинске инспекције 1 извршилац

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 држав-
ном 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 Уверења о поло-
женом државном стручном испиту,

- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 
књиге рођених,

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

-  Оригинал Уверења о здравственом стању (не старије 
од шест месеци),
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-  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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове 
Број: XIV-111/2015-8
27. април 2015. године
НОВИ САД

—
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 30.06. 

2015. године, на радно место
1.  Комунални инспектор у Одсеку комуналне 

хигијене, Група за контролу и заштиту јавних 
зелених површина 1 извршилац

  Услови:
Стечено високо образовање из научне области 

организационе, техничке, природне и друштвене науке на 
студијама првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на пословним студијама 
у трајању до три године, положен државни стручни испит 
и најмање три године 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 држав-
ном 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 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 o 
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 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове 
Број: XIV-111/2015-10
27. април 2015. године
НОВИ САД

—
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  

30.06.2015. године, на радно место
1.  Комунални инспектор у Одсеку за контролу 

комуналних објеката и уређаја на јавним 
површинама 1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из 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 испит и најмање три године 
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 држав-
ном органу.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: 
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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

- 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 Уверења о поло-
женом државном стручном испиту,

-  Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 
књиге рођених,

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o 
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 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове 
Број: XIV-111/2015-9
27. април 2015. године
НОВИ САД

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за заштиту животне средине

243 Решење о о давању сагласности на 
 Одлуку о измени Програма управљања 
 Спомеником природе "Каменички парк" 
 за 2015. годину 463

Служба Скупштине

244 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћнице шефа Сектора за информисање 
 у Служби Скупштине Града Новог Сад 
 (Јасмина Долапчев) 463

245 Решење о постављењу помоћника шефа 
 Сектора за информисање у Служби Скупш-
 тине Града Новог Сада (Богдан Јокановић) 464

246 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 нице шефа Кабинета председнице Скуп-
 штине Града за протоколарне послове и 
 међуградску сарадњу у земљи и иностра-
 нству у Служби Скупштине Града Новог 
 Сада (Дубравка Бугарски Алимпић) 464

247 Решење о постављењу помоћника шефа 
 Кабинета председнице Скупштине Гра-
 да за протоколарне послове и међугра-
 дску сарадњу у земљи и иностранству 
 у Служби Скупштине Града Новог Сада 
 (Ђорђе Радетић) 464

Градска управа за инспекцијске послове

— Оглас за пријем у радни однос на одре-
 ђено време ради замене одсутне запо-
 слене до њеног повратка,  24.12.2015. 
 године, на радно место - Грађевински 
 инспектор у Одсеку грађевинске инспе-
 кције - 1 извршилац 464

— Оглас за пријем у радни однос на одре-
 ђено време до 30.06. 2015. године, на 
 радно место -  Комунални инспектор у 
 Одсеку комуналне хигијене, Група за 
 контролу и заштиту јавних зелених 
 површина - 1 извршилац 465

— Оглас за пријем у радни однос на одре-
 ђено време до  30.06.2015. године, на 
 радно место - Комунални инспектор у 
 Одсеку за контролу комуналних објека-
 та и уређаја на јавним површинама 
 - 1 извршилац 465


