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ГРАД НОВИ САД

примерак 10,00 динара

набавки, једна година радног стажа у струци, положен
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Градска управа за комуналне послове

—
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За 3. Стечено високо образовање из научне области
економске науке на студијама другог степена (академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, једна година
радног стажа у струци, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.

ОГЛАС

За 4. Стечено високо образовање из научне области
економске науке на студијама другог степена (академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, једна година
радног стажа у струци, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.

за пријем у радни однос запосленог на одређено време,
до 30. јуна 2014. године, на радно место

За радна места од 1. до 4. кандидат треба да испуњава
услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у
државним органима, и то:

Градска управа за комуналне послове
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

1. Извршилац за послове из области
уређења насеља и простора
1 извршилац
2. Извршилац за послове из области
јавих набавки
2 извршиоца
3. Извршилац за финансијске послове
за директне кориснике буџетских
средстава
1 извршилац
4. Извршилац за финансијске послове
за индиректне и директне кориснике
буџетских средстава
1 извршилац
Услови:
За 1. Стечено високо образовање из научне области
архитектуре, биотехничке науке, машинско, грађевинско,
технолошко инжењерство, инжењерство заштите животне
средине и заштите на раду, индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент на студијама другог степена (академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
једна година радног стажа у струци, положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару.
За 2. Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на студијама другог степена
(академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
сертификат за обављање послова из области јавих

- 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.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања
у ”Службеном листу Града Новог Сада”.
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ
о завршеном факултету, Уверење о положеном државном
стручном испиту, Сертификат за обављање послова из
области јавних набавки (за радно место под бр. 2), Доказ
о радном стажу у струци, Уверење о држављанству Републике Србије и Уверење од суда да није под истрагом, 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 комуналне послове
Број: III-111/2014-12
25. март 2014. годинe
НОВИ САД

страна – Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

2. април 2014.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
—

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време, до 30. јуна
2014. године, на радно место
1. Извршилац за послове из области
уређења насеља и простора - 1 извршилац
2. Извршилац за послове из области
јавих набавки - 2 извршиоца
3. Извршилац за финансијске послове
за директне кориснике буџетских
средстава - 1 извршилац
4. Извршилац за финансијске послове
за индиректне и директне кориснике
буџетских средстава - 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

