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На основу поглавља 11. тачка 4. став 16. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину („Служ-

бени лист Града Новог Сада“ бр. 5/16 и 6/16), поводом Јавног позива за доделу субвенције за самозапошљавање жена 
на територији Града Новог Сада у 2016. години, на предлог Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
 О ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ
 
1. Одобравају се средства за субвенције за самозапошљавање жена за отпочињање сопственог посла отварањем 

привредног субјекта, за 28 незапослених жена са територије Града Новог Сада, у укупном износу од 5.000.000,00 динара.
2. Субвенција из тачке 1. ове одлуке одобрава се следећим лицима:

Ред. 
број Број захтева Подносилац пријаве- корисница 

субвенције Адреса кориснице субвенције Одобрени износ 
субвенције

1. VII-3-38/2016-196 Драгана Јовановић Булевар Михајла Пупина 26,
Нови Сад 240.000,00

2. VII-3-38/2016-140 Силвиа Естер Раваничка 2,
Нови Сад 180.000,00

3. VII-3-38/2016-143 Љиљана Димитријевић Бранка Радичевића 3,
Нови Сад 160.000,00

4. VII-3-38/2016-153 Клаудија Пушковић Виноградарска 14,
Петроварадин 180.000,00

5. VII-3-38/2016-200 Вања Петронијевић Хилл Доњи пут 10,
Петроварадин 160.000,00

6. VII-3-38/2016-119 Валерија Ђурковић Данила Киша 41/1/8,
Нови Сад 180.000,00

7. VII-3-38/2016-129 Божица Тодоровић Владике Ћирића 10,
Нови Сад 160.000,00

8. VII-3-38/2016-135 Тамара Панић Београдски кеј 29,
Нови Сад 180.000,00

9. VII-3-38/2016-145 Станислава Бајило Гајева 56,
Сремска Каменица 180.000,00

10. VII-3-38/2016-167 Далиборка Радојевић Бранка Бајића 78/21,
Нови Сад 170.000,00

11. VII-3-38/2016-188 Данилка Радусин Пејчић Максима Горког 60а,
Нови Сад 160.000,00
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12. VII-3-38/2016-198 Тања Жикић Јозефа Марчока 2,
Нови Сад 240.000,00

13. VII-3-38/2016-128 Валентина Ђапић Милоша Црњанског 4,
Нови Сад 170.000,00

14. VII-3-38/2016-118 Дарија Вујовић Милована Глишића 1,
Нови Сад 240.000,00

15. VII-3-38/2016-122 Тања Стјепановић Стричевић 1300 каплара,
Нови Сад 160.000,00

16. VII-3-38/2016-123 Јасмина Шобот Тунислава Пауновића 34,
Петроварадин 200.000,00

17. VII-3-38/2016-124 Катарина Тењи Ђурђа Бранковића 26,
Нови Сад 160.000,00

18. VII-3-38/2016-125 Марија Паћи Гагаринова 10,
Нови Сад 200.000,00

19. VII-3-38/2016-175 Наталија Бошкоћевић Сељачких буна 13,
Нови Сад 160.000,00

20. VII-3-38/2016-187 Татјана Миловановић Патријарха Рајачића 22,
Петроварадин 160.000,00

21. VII-3-38/2016-152 Кристина Ковач Веселина Маслеше 86,
Нови Сад 180.000,00

22. VII-3-38/2016-155 Тамара Кулешко Славка Родића 63, 
Нови Сад 180.000,00

23. VII-3-38/2016-178 Гордана Чучковић Стевана Мокрањца 8,
Нови Сад 180.000,00

24. VII-3-38/2016-183 Светлана Ђаковић Булевар Јаше Томића 18а,
Нови Сад 160.000,00

25. VII-3-38/2016-159 Јелена Новић Кнеза Михаила 54,
Сремска Каменица 170.000,00

26. VII-3-38/2016-162 Маја Савановић Краљевића Марка 58/3,
Нови Сад 160.000,00

27. VII-3-38/2016-156 Адела Кхермајер Стефана Дечанског 14,
Нови Сад 170.000,00

28. VII-3-38/2016-154 Слободанка Жарковачки Здравка Челара 54,
Каћ 160.000,00

3. Субвенција за самозапошљавање жена одобрава се у једнократном износу, а износи одобрене субвенције за лица 
- кориснице субвенције наведени су у табели која је саставни део тачке 2. ове одлуке.

Средства из тачке 1. ове одлуке пренеће се Националној служби за запошљавање као текући трансфери осталим 
нивоима власти.

4. На основу ове одлуке закључиће се уговор између Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад, 
Града Новог Сада и незапослене жене којој се одобри субвенција - кориснице субвенције, у року од 45 дана од дана 
доношења ове одлуке.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-138/2016-II 
5. април 2016. године    
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р. 



30. мај 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 33 – Страна 1335.    

294
На основу члана 54. 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), на предлог Градског 
одбора за пронаталитетну популациону политику, Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности пронатали-
тетне популационе политике, које ће се реализовати у 2016. 
години путем пројеката који имају за циљ усвајање потреб-
них знања из области заштите и унапређења репродуктив-
ног здравља, као и подстицање примене развојно приме-
реног и одговорног понашања и изградњу одговорног односа 
према планирању породице.

2. За реализацију овог програма средства су планирана 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 62/15), у укупном износу 
од 1.000.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се за:

1) пројекте едукације младих о репродуктивном 
      здрављу 

Пројекти едукације младих имају за циљ усвајање 
здравих стилова живота, очување здравља и правилан 
развој младих путем изградње позитивних ставова према 
породици и рађању, њихово информисање о променама 
које се дешавају у пубертету у циљу едукације о безбедном 
сексуалном понашању и заштити репродуктивног здравља, 
као и мотивисање младих за одговорно и безбедно 
сексуално понашање.

2) пројекте заштите репродуктивног здравља
Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за циљ 

унапређење репродуктивног здравља како би се свакој 
трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио највиши 
могући степен здравствене заштите.  

4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реализацију 
Програма врши Градски одбор за пронаталитетну попула-
циону политику, у складу са Правилником о начину и 
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства.

5.  Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство.

6. Градски одбор за пронаталитетну популациону поли-
тику подноси Градоначелнику Града Новог Сада годишњи 
извештај о реализацији овог програма.

7. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-38/2016-II
25. мај 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

   Милош Вучевић, с.р.
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На  основу тачке 2.2. подтачка 2.2.12. и тачке 2.3. 

подтачка 2.3.12. „Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја на 
територији Града Новог Сада за 2016. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 8/16), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВО-
ЂАЧА – КОРИСНИКА СУБВЕНЦИЈА ЗА 
ОСИГУРАЊЕ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА 

ЗАШТИТУ БИЉА ЗА ВОЋАРСКУ 
ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
I

Образује се Комисија за избор пољопривредних 
произвођача – корисника субвенција за осигурање и набавку 
опреме за заштиту биља за воћарску производњу на 
територији Града Новог Сада за 2016. годину, (у даљем 
тексту: Комисија).

II
Задатак Комисије је да прикупи и размотри благовре-

мено приспеле пријаве, сачини предлог одлуке о избору 
пољопривредних произвођача - корисника субвенција за 
осигурање и набавку опреме за заштиту биља за воћарску 
производњу из области пољопривреде на територији Града 
Новог Сада за 2016. годину и достави Градоначелнику 
Града Новог Сада, на разматрање и доношење.

III
Комисију чине председник и два члана, које именује 

Градоначелник Града Новог Сада.

IV
У Комисију  се именују:
За председника Комисије:
1. Славка Дукић, в.д. заменика начелника Градске управе 

за привреду
За чланове Комисије:
1. Иванка Чубрило, помоћник начелника за пољопривреду 

Градске управе за привреду
2. Јасминка Зивлак, помоћник начелника за правне 

послове Градске управе за привреду

V
Стручне и административно-техничке послове за потребе 

Комисије обављаће Градска управа за привреду.

VI
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 

Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД      
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА     
Број: 3-258/2016-II
24. мај 2016. године
НОВИ САД Градоначелник 

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ПОВОДОМ ПРЕУЗИМАЊА У 
ДРЖАВИНУ СТВАРИ СТЕЧАЈНИХ ДУЖНИКА 

„ГА-ЛО“ – ДОО НОВИ САД, „ФАНС“ ДОО 
ФУТОГ И „ОЛИМПИК +“ ДОО НОВИ САД

I

Образује се Комисија за спровођење активности поводом 
преузимања ствари стечајних дужника „ГА-ЛО“ ДОО Нови 
Сад, Ресавска број 5, „ФАНС“ ДОО Футог, Футошки вашар 
бб и „ОЛИМПИК +“ ДОО Нови Сад, Трг слободе број 22 (у 
даљем тексту: Комисија).

II

Задатак Комисије је да изврши попис ствари из тачке I 
и да достави  Градском већу Града Новог Сада обједињене 
податке о преузетим стварима стечајних дужника.

III

У Комисију се именују:
За координатора:
- Петар Петровић, Градска управа за урбанизам и стам-

бене послове Града Новог Сада,
За чланове:
- Милан Бобић, Служба за заједничке послове,
- Миладин Рикало, Служба за заједничке послове

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-3/2016-676/1
17. мај 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Комисија за борбу против дрога
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На основу члана 39. 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), Комисија 
за борбу против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА 

ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА 
ЗА 2016. 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 2016. 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 2016. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 62/15), у укупном износу од 2.075.000,00 динара.

III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују 
удружења, задужбине и фондације, а који ће се финанси-
рати из буџета Града Новог Сада у 2016. 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 едукације о штетном утицају дрога 
  и превентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превентивним 
мерама обухватају:

- едукацију деце предшколског узраста,
- едукацију деце школског узраста и младих,
- едукацију родитеља и старатеља, и
- едукацију запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију зависности од психоак-
тивних супстанци.

Едукација деце предшколског узраста има за циљ 
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег 
самопоштовања и  заштиту личности од поремећаја 
здравља.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ 
подизање нивоа знања и свести код деце школског узра-
ста и младих о штетном утицају и последицама употребе 
дрога, као и едукацију ових лица (едукација вршњачких 
едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и 
мотивисања деце школског узраста и младих за правилне 
изборе и одупирање притисцима и изазовима савременог 
друштва. Ови пројекти треба да буду информативног и 
едукативног карактера, да су прилагођени узрасту деце и 
младих, прихватљиви и разумљиви.

Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију 
родитеља и старатеља о штетним утицајима и последи-
цама употребе дрога, њихово оспособљавање за добру 
комуникацију са децом и јачање способности породице за 
решавање кризних момената.

Едукација запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију зависности од психоактивних 
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супстанци има за циљ подизање нивоа знања васпитача, 
наставника, педагога, психолога и других запослених о 
штетним утицајима и последицама употребе дрога на 
телесно, социјално и ментално здравље деце, као и 
едукацију ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим 
начинима информисања и мотивисања деце за правилне 
изборе и одупирање притисцима у изазовима савременог 
друштва (едукација за вођење психолошких радионица, 
трибина, организовање и спровођење анкета, истраживања 
и других креативних активности којима се доприноси 
превенцији зависности од психоактивних супстанци).

Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се реа-
лизовати путем предавања, семинара, трибина, вршњачке 
едукације, пројеката за младе кроз теренски рад, као и 
путем интернета и отворене телефонске линије за давање 
информација о превенцији зависности од дрога, дрогама 
и њиховој злоупотреби.

3)  пројекти вршњачког саветовања младих 
      и чланова њихових породица

Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова 
њихових породица имају за циљ да се младима и члано-
вима њихових породица пруже адекватни, ефикасни и пот-
пуни одговори и савети у вези са штетним утицајем и после-
дицама употребе дрога и превентивним мерама.  

4)  пројекти превенције рецидива, штетних 
      последица коришћења дроге и смањења штете

Активности превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете имају за циљ да се 
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима 
код којих постоји злоупотреба дрога пружи адекватнија, 
ефикаснија и потпунија помоћ у решавању проблема 
злоупотребе дрога, односно да се изврши стабилизација 
њиховог психичког стања, посебно у односу на узимање 
дрога кроз апстиненцију или супституцију, рехабилитацију 
и социјалну реинтеграцију њиховим укључивањем у 
различите облике друштвеног живота, побољшањем 
квалитета живота и смањењем штетних последица 
проузрокованих коришћењем дрога. 

Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих 
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност, 
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна 
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба 
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а 
лица која имају развијену зависност да што пре започну 
лечење.

Циљ је и спречавање последица зависности од дрога, 
првeнствено ХИВ и хепатитис Ц инфекција, других телесних 
и психичких болести и криминогеног понашања.

Пројекти превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете се могу реализовати 
кроз непосредни контакт са зависницима, родитељима, 
старатељима, члановима породице и лицима код којих 
постоји злоупотреба и/или зависност од дрога, као и путем 
е-маил саветовања, успостављања отворене телефонске 
линије за давање информација о дрогама, њиховој 
злоупотреби и лечењу.

5)  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 Града 
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 интер-
нет 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 
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.

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 30. маја до 
8. јуна 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 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.
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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 јаваног 
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 плани-
раним 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 приго-
вора.

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 Гра-
доначелнику 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 сред-
става 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 посеб-
ном 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 сред-
ства 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.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога 
Број: XII-50-1/2016-62-4
18. мај 2016. године
НОВИ САД 

Председник
Проф. др Александра Дицков, с.р.

Служба за заједничке послове

—
ГРАД  НОВИ САД
Служба за заједничке 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: 

1.  Шеф Одсека за одржавање
објеката, уређаја и опреме  1 извршилац

                 
Услови:     
Стечено високо образовање из научне области органи-

зационе науке или друге научне области из поља 2: тех-
ничко-технолошке науке на студијама првог степена 
(основне струковне студије), односно на пословним 
студијама у трајању до три године, три године радног иску-
ства 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 орга-
нима, 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,
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- 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 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).

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, неразумљиве и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIХ-111/2016-36
26. мај 2016. године
НОВИ САД 
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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

Рег. бр.         Предмет        Страна

С А Д Р Ж А Ј
ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

293 Одлукa о одобравању субвенције за 
 самозапошљавање жена на терито-
 рији Града Новог Сада у 2016. години 1333

294 Програм пронаталитетне популационе 
 политике за 2016. годину 1335

295 Решење о образовању и именовању 
 председника и чланова Комисије за 
 избор пољопривредних произвођача 
 – корисника субвенција за осигурање 
 и набавку опреме за заштиту биља за 
 воћарску производњу на територији 
 Града Новог Сада за 2016. годину 1335

296 Решење о образовању и именовању 
 Комисије поводом преузимања у држа-
 вину ствари стечајних дужника  „ГА-ЛО“ 
 ДОО Нови Сад,  „ФАНС“  ДОО Футог,  
 и „ОЛИМПИК +“ ДОО Нови Сад  1336

Комисија за борбу против дрога

297 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката превенције злоупотребе 
 дрога за 2016. годину које реализују 
 удружења, задужбине и фондације 1336

Служба за заједничке послове

— Оглас  за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време до три месеца, 
 због повећаног обима посла, на радно 
 место - Шеф Одсека за одржавање об-
 јеката, уређаја и опреме - 1 извршилац 1338


