СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIV - Број 56

НОВИ САД, 16. новембар 2015.

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

примерак 20,00 динара

2. Са изабраним пољопривредним произвођачима који
ће учествовати у пројекту развоја контролисане
пољопривредне производње појединачно ће се закључити
уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
између изабраних корисника субвенција и Града Новог
Сада.
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3. Ова одлука је коначна.

На основу тачке 4. подтачка 4.3. „Субвенционисање изабраних пољопривредних произвођача и организација и
институција“ Акционог плана развоја органске и контролисане производње у пољопривреди на територији Града
Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 3/15) и предлога Комисије за избор
пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту
развоја контролисане пољопривредне производње на
територији Града Новог Сада за 2015. годину – додела
субвенција за контролу земљишта и плодова и за трошкове набавке репроматеријала, Градоначленик Града Новог
Сада доноси

4. Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве за
учешће у пројекту развоја контролисане пољопривредне
производње на територији Града Новог Сада за 2015. годину
– додела субвенција за контролу земљишта и плодова и
за трошкове набавке репроматеријала, Комисија за избор
пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту
развоја контролисане пољопривредне производње на
територији Града Новог Сада за 2015. годину – додела
субвенција за контролу земљишта и плодова и за трошкове набавке репроматеријала и Градској управи за привреду Града Новог Сада.

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ
У ПРОЈЕКТУ РАЗВОЈА КОНТРОЛИСАНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
2015. ГОДИНУ – ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА
КОНТРОЛУ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА И ЗА
ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-479/2015-II
5. новембар 2015. године
НОВИ САД

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

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву за
учешће у пројекту развоја контролисане пољопривредне
производње на територији Града Новог Сада за 2015. годину
– додела субвенција за контролу земљишта и плодова и
за трошкове набавке репроматеријала, који је расписан 8.
јула 2015. године, изабрани су следећи пољопривредни
произвођачи из области пољопривреде, и то:
1. БОРЕНОВИЋ ВОЈИСЛАВ,
Каћ, Шумадијска 65
397.728,00 дин.
2. ПОПОВИЋ НИКОЛА,
Ченеј, Међународни пут 113/а
115.200,00 дин.
3. БЕКВАЛАЦ АЛЕКСАНДАР,
Каћ, Краља Петра I 38
226.548,00 дин.
4. ТЕШИЋ МИЛАН,
Петроварадин, Прерадовићева 121 92.088,00 дин.
5. ИСАКОВ БОРИВОЈ,
Каћ, Новосадска 20
192.528,00 дин.
6. ПАНТЕЛИЋ СВЕТЛАНА,
Каћ, Радничка 1/А
68.868,00 дин.

Градска управа за инспекцијске послове

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

ОГЛАС
За пријем у радни однос на одређено време до 31. децембра 2015. године, на радно место
1. Надзорник у Одсеку комуналне хигијене
Група за контролу и заштиту јавних
зелених површина
1 извршилац

1968. страна – Број 56

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Услови:
Средња школа у трајању од четири године организационог, природног или друштвеног смера, 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,

16. новембар 2015.

Служба за заједничке послове

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

- да је пунолетан

ОГЛАС

- 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.

За пријем у радни однос запосленог на неодређено
време на радно место

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

Запослени на пословима обезбеђења
у Одсеку за обезбеђење објеката 1 извршилац

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,
- Доказ о завршеној средњој школи (оверена фотокопија),
- 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 (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 старија 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
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-111/2015-28
4. новембар 2015. годинe
НОВИ САД

Услови:
КВ радник и 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,
- Доказ о завршеној школи (оверена фотокопија),
- Доказ 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 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
чини неподобним за обављање послова у државном
органу.

16. новембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/2015-27
6. новембар 2015. годинe
НОВИ САД

Број 56 – Страна 1969.

1970. страна – Број 56

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

16. новембар 2015.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

Одлукa о избору пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту
развоја контролисане пољопривредне
производње на територији Града Новог
Сада за 2015. годину – додела субвенција за контролу земљишта и плодова
и за трошкове набавке репроматеријала

1967

ГРАД НОВИ САД
Градоначелник
752

Градска управа за инспекцијске послове
—

Оглас за пријем у радни однос на одређено време, до 31. децембра 2015. године, на радно место - Надзорник у Одсеку
комуналне хигијене - Група за контролу
и заштиту јавних зелених површина
- 1 извршилац

1967

Служба за заједничке послове
—

Оглас за пријем у радни однос запосленог на неодређено време, на радно
место - запослени на пословима обезбеђења у Одсеку за обезбеђење објеката - 1 извршилац

1968

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

