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ГРАД НОВИ САД
Савет за праћење кретања оболевања
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада
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На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме и пројекте из области здравства (”Службени
лист Града Новог Сада”, бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Савет за
праћење кретања оболевања од хроничних незаразних
болести становништва Града Новог Сада расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
превенције хроничних незаразних болести за 2016. годину.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2016. годину (”Службени лист Града Новог
Сада”, број 62/15), у укупном износу од 5.000.000,00 динара.
III. Пројекти превенције хроничних незаразних болести
који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2016.
години су:
1) пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних болести
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести имају за циљ откривање и контролу фактора ризика
и стања који чине основу превенције кардиоваскуларних
болести, као и откривање раних симптома и постављање
ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих стилова живота,
као и повећање одговорности за сопствено здравље чиме
се доприноси унапређењу здравственог стања становништва Града Новог Сада.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације и обуке грађана
Града Новог Сада за пружање прве помоћи у случају акутног
срчаног застоја чиме се повећава шанса за преживљавање
и смањује стопа смртности и компликација у случају акутног
срчаног застоја.

примерак 40,00 динара

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације здравствених
радника у циљу унапређења знања и вештина из ове
области, као и повећање њихове мотивације за рад са
оболелима од кардиоваскуларних болести.
2) пројекти превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за
циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције дијабетеса, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката
је и евидентирање грађана Града Новог Сада са повећаним
факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово увођење
у превентивне програме здравствених установа.
Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа
грађана у усвајању здравих стилова живота, као и повећање
одговорности за сопствено здравље чиме се доприноси
унапређењу здравственог стања становништва Града Новог
Сада.
Пројекти превенције и контроле дијабетеса обухватају
и пројекте едукације здравствених радника у циљу
унапређења знања и вештина из дијабетологије, као и
повећање њихове мотивације за рад са оболелима од
дијабетеса.
3) пројекти превенције и контроле малигних болести
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају
за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције малигних болести, као и откривање
раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових
пројеката је и промоција здравих животних навика и здравих
стилова живота као основ превенције настанка болести.
Пројекти превенције и контроле малигних болести
обухватају и пројекте едукације здравствених радника у
циљу њиховог информисања и усвајања нових знања и
вештина ради успостављања ефикасне превенције,
дијагностике и лечења.
4) пројекти превенције и контроле хроничне
опструктивне болести плућа
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа имају за циљ откривање и контролу фактора
ризика и стања који чине основу превенције хроничне
опструктивне болести плућа, као и откривање раних симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа обухватају и пројекте едукације здравствених
радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама
за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење
хроничне опструктивне болести плућа.
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5) пројекти превенције и контроле болести
мишићно-коштаног система
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система имају за циљ откривање и контролу
фактора ризика и стања који чине основу превенције
болести мишићно-коштаног система, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система обухватају и пројекте едукације здравствених радника о актуелним ставовима и специфичним
препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и
лечење болести мишићно-коштаног система.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште
на територији Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са
интернет 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, подноси
пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони 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 нематеријалних
трошкова који се предвиђају пројектом са износом
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.
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 6. априла
до 14. априла 2016. 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.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Савет за
праћење кретања оболевања од хроничних незаразних
болести становништва Града Новог Сада.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног
конкурса неће се финансирати набавка основних средстава
за рад учесника конкурса.

6. април 2016.

XIII. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада може
учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене
измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у
делу активности планираних у пројекту.
Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада 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. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада је
дужан 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 групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са
планираним 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 поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Савет за праћење кретања
оболевања од хроничних незаразних болести становништва
Града Новог Сада у року од 15 дана од дана његовог пријема
и одлука Савета је коначна.
XV. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада, 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, који остваре право на средства
из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку добара
и услуга предвиђених пројектом, спроведу у складу са
законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени
услови за спровођење ових поступака.
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XVII. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада
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
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Савет за праћење кретања оболевања
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада
Број: XII-51-48/2016
30. март 2016. године
НОВИ САД

Број 21 – Страна 1159.

7. Шеф Одељења за инфраструктуру

1 извршилац

8. Извршилац на пословима накнадног
издавања грађевинске и употребне
дозволе у поступку легализације
индивидуалних објеката у Одсеку
за легализацију индивидуалних
објеката

1 извршилац

Услови:

Председник
Проф. др сц. мед. Золтан Хорват, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене
послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Радничка број 2
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на
одређено време до три месеца због
повећаног обима посла, на радна места
1. Извршилац на пословима накнадног
издавања грађевинске и употребне
дозволе у поступку легализације вишестамбених објеката у Одсеку
за легализацију вишестамбених
објеката

2 извршиоца

2. Извршилац на пословима издавања
грађевинске и употребне дозволе у
Одсеку за грађевинарство

2 извршиоца

За 1. Стечено високо образовање из научне области
архитектура, грађевинско инжењерство или правне науке
на студијама првог степена (240 бодова ЕСПБ) и другог
степена (академске студије-мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, положен државни стручни испит
и најмање једна година радног искуства у струци.
За 2. Стечено високо образовање из научне области
архитектуре или грађевинско инжењерство на студијама
првог степена (240 бодова ЕСПБ) и другог степена (академске студије-мастер, специјалистичке академске студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, положен државни стручни испит и најмање једна
година радног искуства у струци.
За 3. Стечено високо образовање из научне области
грађевинско инжењерство, машинско инжењерство или
електротехничко и рачунарско инжењерство, инжењерство
заштите животне средине и геодетско инжењерство на
студијама првог степена (240 бодова ЕСПБ) и другог степена (академске студије-мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен државни стручни испит
и најмање једна година радног искуства у струци.
За 4. Стечено високо образовање из научне области
архитектура или грађевинско инжењерство на студијама
првог степена (240 бодова ЕСПБ) и другог степена (академске студије-мастер, специјалистичке академске студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, положен државни стручни испит и најмање једна
година радног искуства у струци.
За 5. Стечено високо образовање из научне области
економске науке, на студијама првог степена (240 бодова
ЕСПБ) и другог степена (академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, положен
државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.
За 6. Средња школа у трајању од четири године економског, техничког, архиварског, библиотечког или педагошког смера или гимназија, шест месеци радног искуства
у струци и положен државни стручни испит.

3. Извршилац на пословима издавања
грађевинске и употребне дозволе за
објекте комуналне инфраструктуре у
Одсеку за грађевинско-архитектонске
послове

1 извршилац

4. Извршилац на пословима издавања
информације о локацији и локацијске
дозволе у Одсеку за урбанизам

1 извршилац

5. Извршилац за финансијске послове
у Одељењу за финансијске и опште
послове

1 извршилац

За 7. Стечено високо образовање из научне области
архитектуре или грађевинско инжењерство, машинско
инжењерство, електротехничко инжењерство и рачунарско инжењерство или правне науке, на студијама другог
степена (академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.

6. Извршилац за административне
послове у Одељењу за легализацију

1 извршилац

За 8. Стечено високо образовање из научне области
архитектура, грађевинско инжењерство или правне науке
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на студијама првог степена (240 бодова ЕСПБ) и другог
степена (академске студије-мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, положен државни стручни испит
и најмање једна година радног искуства у струци.
За радна места од 1. до 8. кандидат треба да испуњава
услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у
државним органима, и то:

6. април 2016.

Градска управа за инспекцијске послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Димитрија Туцовића бр. 3
Објављује

- 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,
- Уверење о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од 6 месеци),
- Оригинал Уверења о здравственом стању (не старије
од 6 месеци),
- Уверење од суда да против лица није покренута истрага
и да није подигнута оптужница (не старије од 6 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 6 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.1Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Број: V-111/2016-15
31. март 2016. године
НОВИ САД

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на
одређено време до три месеца због
повећаног обима посла, на радна места
1. Комунални инспектор
Одсек за контролу комуналних
система

1 извршилац

2. Комунални инспектор
Одсек за контролу комуналних објеката
и уређаја на јавним површинама
3 извршиоца
3. Надзорник
Одсек комуналне хигијене
Група за контролу одржавања
чистоће на јавним површинама

1 извршилац

4. Инспектор за контролу обале и воденог
простора
Одсек за контролу друмског саобраћаја
и контролу обале и воденог простора 1 извршилац
5. Грађевински инспектор
Одсек грађевинске инспекције

1 извршилац

6. Инспектор за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
1 извршилац
7. Диспечер
Одсек диспечерски центар

2 извршиоца

Услови:
За 1. 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.
За 2. 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.
3а 3. Средња школа у трајању од четири године организационог, природног или друштвеног смера, положен
државни стручни испит и најмање шест месеци радног
искуства у струци.
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За 4. 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 радног искуства.
За 5. 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.
За 6. Стечено високо образовање из научне области
биолошке науке, науке о заштити животне средине, хемијске
науке, науке инжењерства заштите животне средине и
заштите 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 четири
године, положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства.
За 7. 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 од 1. до 7. кандидат 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,
- Уверење о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци (радна места 1. до 6),
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
стажу у струци (радно место 7)
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
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.
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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.1Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Број: XXI-111/2016-14
30. март 2016. године
НОВИ САД

Служба за заједничке послове

—
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

ОГЛАС
За пријем у радни однос запослених на
одређено време због повећаног обима
посла, на радна место:
1. Техничар за сортирање, слагање
и спајање штампаног материјала
Одсек за штампу и доставу

1 извршилац

2. Запослени на пословима текућег
одржавања уређаја и опреме
Одсек за за одржавање објеката,
уређаја и опреме

1 извршилац

3. Техничар за припрему вишебојне штампе
Одсек за штампу и доставу
1 извршилац
4. Извршилац за финансијске послове
Одсек за финансијске послове

2 извршиоца

5. Извршилац за правне послове
Сектор за јавне набавке

1 извршилац

Услови:
За 1. Средња школа у трајању од четири године графичког или економског смера и шест месеци радног искуства у струци.
За 2. Средња школа у трајању од четири године машинског смера и шест месеци радног искуства у струци.
За 3. Средња школа у трајању од четири године графичког смера и шест месеци радног искуства у струци.
За 4. Стечено високо образовање из научне области,
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,
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положен државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци.
За 5. Стечено високо образовање из научне области
правне 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.
За радна места од 1. до 5. кандидат 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 у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту (за радна места 4.
и 5),
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци),
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених
- 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).
Градска управа за опште послове Града Новог СадаПисарница, или лично у зграду на Тргу слободе, бр.1Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Сужба за заједничке послове
Број: XIX-111/2016-17
6. април 2016. године
Нови Сад

6. април 2016.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на
одређено време до шест месеци, због
повећаног обима посла, на радно место
1. Извршилац за канцеларијске послове у
Одсеку за утврђивање права на дечији
додатак
1 извршилац
Услови:
Средња школа у трајању од четири године, положен
државни стручни испит и најмање шест месеци 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,
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- 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 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 (не старије од шест
месеци),и
- Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га

6. април 2016.
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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.1Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Број: XIII-111/2016-16
6. април 2016. године
Нови Сад

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију
пројеката превенције хроничних незаразних болести за 2016. годину

5. Извршилац за финансијске послове
у Одељењу за финансијске и опште
послове - 1 извршилац
6. Извршилац за административне
послове у Одељењу за легализацију
- 1 извршилац

1157

7. Шеф Одељења за инфраструктуру
- 1 извршилац

Градска управа за урбанизам и стамбене
послове
—

8. Извршилац на пословима накнадног
издавања грађевинске и употребне
дозволе у поступку легализације
индивидуалних објеката у Одсеку
за легализацију индивидуалних
објеката - 1 извршилац

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време до три месеца
због повећаног обима посла, на радна
места:
1. Извршилац на пословима накнадног издавања грађевинске и употребне
дозволе у поступку легализације вишестамбених објеката у Одсеку за легализацију вишестамбених објеката
- 2 извршиоца
2. Извршилац на пословима издавања
грађевинске и употребне дозволе у
Одсеку за грађевинарство
- 2 извршиоца
3. Извршилац на пословима издавања
грађевинске и употребне дозволе за
објекте комуналне инфраструктуре у
Одсеку за грађевинско-архитектонске
послове - 1 извршилац

Страна

4. Извршилац на пословима издавања
информације о локацији и локацијске
дозволе у Одсеку за урбанизам
- 1 извршилац

Савет за праћење кретања оболевања
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада
210

Предмет

Градска управа за инспекцијске послове
—

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време до три месеца
због повећаног обима посла, на радна
места:
1. Комунални инспектор
Одсек за контролу комуналних
система - 1 извршилац
2. Комунални инспектор
Одсек за контролу комуналних објеката
и уређаја на јавним површинама
- 3 извршиоца
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Предмет

Страна Рег. бр.

3. Надзорник
Одсек комуналне хигијене
Група за контролу одржавања
чистоће на јавним површинама
- 1 извршилац

3. Техничар за припрему вишебојне штампе
Одсек за штампу и доставу - 1 извршилац
4. Извршилац за финансијске послове
Одсек за финансијске послове
- 2 извршиоца

6. Инспектор за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
- 1 извршилац

5. Извршилац за правне послове
Сектор за јавне набавке - 1 извршилац

1160

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време због повећаног
обима посла, на радна места:

1161

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
—

—

Страна

2. Запослени на пословима текућег
одржавања уређаја и опреме
Одсек за за одржавање објеката,
уређаја и опреме - 1 извршилац

5. Грађевински инспектор
Одсек грађевинске инспекције
- 1 извршилац

Служба за заједничке послове

Предмет
1. Техничар за сортирање, слагање
и спајање штампаног материјала
Одсек за штампу и доставу
- 1 извршилац

4. Инспектор за контролу обале и воденог
простора
Одсек за контролу друмског саобраћаја
и контролу обале и воденог простора
- 1 извршилац

7. Диспечер
Одсек диспечерски центар
- 2 извршиоца

6. април 2016.

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време до шест месеци,
због повећаног обима посла, на радно
место: Извршилац за канцеларијске
послове у Одсеку за утврђивање права
на дечији додатак - 1 извршилац
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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

