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ГРАД НОВИ САД

- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,

Градско веће

- оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за рад у органима државне управе, односно правосудном испиту,
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- оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци,

На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007) и
члана 35. Одлуке о градским управама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 52/2008 и
55/2009), Градско веће Града Новог Сада, на 89. седници од 21. јануара 2010. године, објављује

- оверену фотокопију радне књижице,
- уверење о држављанству Републике Србије,
- уверење о општој здравственој способности, и
- уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.

ЈАВНИ ОГЛАС
I
Јавни оглас се објављује за избор лица за постављење заменика начелника Градске пореске управе,
образоване Одлуком о градским управама Града Новог
Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 52/2008 и
55/2009).
Лице из става 1. ове тачке, поставља Градско веће
Града Новог Сада на пет година.
II
Услови за избор:
Стечено високо образовање из научне области правне или 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, најмање пет година радног
искуства у струци и положен државни стручни испит.
III
Учесник Јавног огласа, поред услова за избор из тачке II Јавног огласа, мора да испуњава и следеће услове
из члана 6. Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005,
79/2005, 81/2005 и 83/2005):
- да је држављанин Републике Србије,
- 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.

Јавни оглас се објављује у “Службеном листу Града
Новог Сада” и на сајту Града: www.novisad.rs.
Пријава са документацијом подноси се у року од 15
дана од дана објављивања у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
Пријава са документацијом доставља се Градском
већу Града Новог Сада, поштом или путем Писарнице,
Трг слободе број 1 у Новом Саду, са назнаком “За Јавни
оглас”.
Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуним
документима неће се разматрати.
Број: XXI-111-5/2010
21. јануар 2010. године
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На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007) и
члана 35. Одлуке о градским управама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 52/2008 и
55/2009), Градско веће Града Новог Сада, на 89. седници од 21. јануара 2010. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
I

Учесник Јавног огласа уз пријаву прилаже:

Јавни оглас се објављује за избор лица за постављење заменика начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове, образоване Одлуком о градским управама Града Новог Сада (“Службени лист
Града Новог Сада”, бр. 52/2008 и 55/2009).

- биографију са наводима о досадашњем радном
искуству,

Лице из става 1. ове тачке, поставља Градско веће
Града Новог Сада на пет година.
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Услови за избор:
Стечено високо образовање из научне области правне науке, грађевинско инжењерство или архитектура,
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 пет година радног искуства у струци.
III
Учесник Јавног огласа, поред услова за избор из тачке II Јавног огласа, мора да испуњава и следеће услове
из члана 6. Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005,
79/2005, 81/2005 и 83/2005):
- да је држављанин Републике Србије,
- 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.
Учесник Јавног огласа уз пријаву прилаже:
- биографију са наводима о досадашњем радном
искуству,

25. januar 2010.

- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
- оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за рад у органима државне управе, односно правосудном испиту,
- оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци,
- оверену фотокопију радне књижице,
- уверење о држављанству Републике Србије,
- уверење о општој здравственој способности, и
- уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора.
Јавни оглас се објављује у “Службеном листу Града
Новог Сада” и на сајту Града: www.novisad.rs.
Пријава са документацијом подноси се у року од 15
дана од дана објављивања у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
Пријава са документацијом доставља се Градском
већу Града Новог Сада, поштом или путем Писарнице,
Трг слободе број 1 у Новом Саду, са назнаком “За Јавни
оглас”.
Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуним
документима неће се разматрати.
Број: V-111-4/2010
21. јануар 2010. године
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Јавни оглас за избор лица за постављење заменика начелника Градске
пореске управе
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Јавни оглас за избор лица за постављење заменика начелника Градске
управе за урбанизам и стамбене послове
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

