
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година  XXXII - Број 20 НОВИ САД, 29. април  2013. примерак 40,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за опште послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Ул. 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 неодређено 

време на радно место

1. Курир у месној канцеларији 
     ”Каћ”        – 1 извршилац

Услови:
Основна школа.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 

чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма, и то:

-  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 ка-
жњиво 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 завршеној школи, 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 раз ма-
 трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2013-9
23. април 2013. године
НОВИ САД

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Ул. 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 неодређено 

време на радно место

1. Извршилац за послове месне 
     заједнице у насељеном месту    – 1   извршилац

Услови:
Средња школа друштвеног, природног, економског или тех-

ничког смера у трајању од четири године, положен државни 
стручни испит, најмање шест месеци радног искуства у струци 
и познавање рада на рачунару. 

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма и то:

-  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 завршеној школи, Уверење о положеном државном 
стручном испиту, Доказ о радном искуству 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 раз ма-
 трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2013-8
23. април 2013. године
НОВИ САД
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—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Ул. 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 неодређено 

време на радно место

Извршилац за послове евиденције и
документације из радних односа –  1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области еко-

номске науке на студијама првог степена (основне ака-
демске студије, основне струковне студије), одно сно виша 
школа економског или правног смера у трајању до три го-
дине, положен државни стручни испит, једна година рад-
ног искства у струци и познавање рада на рачунару.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма, и то:

-  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 завршеној школи, Уверење о положеном државном 
стручном испиту, Доказ о радном искуству 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 раз ма-
 трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2013-7
23. април 2013. године
НОВИ САД

Градска управа за здравство
—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за здравство
Ул. 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 неодређено 

време на радно место

Извршилац за финансијско-материјалне
послове у области борбе против дроге           
                                                                –  1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области еко-

номске науке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), одно сно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит и најмање једна година 
радног искуства у струци.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма, и то:

-  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, Доказ о радном искуству у стру-
ци, Уверење о положеном државном стручном испиту,  
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 раз ма-
 трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за здравство
Број: XII-111/2013-10
23. април 2013. године
НОВИ САД
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Градска управа за комуналне послове
—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Ул. 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 годину дана, због повећаног обима посла, на 
радно место

Извршилац за финансијске послове    
за индиректне и директне буџетске кориснике          
                                                                –  1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области еко-

номске науке на студијама другог степена (академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), одно сно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, једна годи-
на радног стажа у струци, рад на рачунару и положен 
државни стручни испит.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма и то:

-  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, Доказ о радном стажу у струци, 
Уверење о положеном државном стручном испиту,  
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 раз ма-
 трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове                         
Број: III-111/2013-15
25. април 2013. године
НОВИ САД

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Ул. 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 годину дана, због повећаног обима посла, на 
радно место

Извршилац за финансијске послове    
за индиректне и директне буџетске кориснике                                    
и послове из области јавних набавки              
                                                                –  1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области еко-

номске науке на студијама другог степена (академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), одно сно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, сертифи-
кат за обављање послова из области јавних набавки, једна 
година радног стажа у струци, рад на рачунару и положен 
државни стручни испит.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма, и то:

-  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, Доказ о радном стажу у струци, 
Уверење о положеном државном стручном испиту,   Сер-
тификат за обављање послова из области јавних набавки, 
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 раз ма-
 трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове                         
Број: III-111/2013-11
25. април 2013. године
НОВИ САД
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—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Ул. 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 годину дана, због повећаног обима посла, на 
радно место

Извршилац за нормативне и опште послове    
и послове грађевинског земљишта        
                                                                –  1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне  

науке на студијама другог степена (академске студије - 
-  мастер ,  специјалистичке  академске  студије , 
специјалистичке струковне студије), одно сно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, једна годи-
на радног стажа у струци, рад на рачунару и положен 
државни стручни испит.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма, и то:

-  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, Доказ о радном стажу у струци, 
Уверење о положеном државном стручном испиту,  
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 раз ма-
 трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове                         
Број: III-111/2013-13
25. април 2013. године
НОВИ САД

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Ул. 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 годину дана, због повећаног обима посла, на 
радно место

Извршилац за послове заузимања   
јавних површина                       –  1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне 

науке на студијама другог степена (академске студије - 
-  мастер ,  специ јалистичке  академске  студи је , 
специјалистичке струковне студије), одно сно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, једна годи-
на радног стажа у струци, рад на рачунару и положен 
државни стручни испит.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма, и то:

-  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, Доказ о радном стажу у струци, 
Уверење о положеном државном стручном испиту,   
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 раз ма-
 трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове                         
Број: III-111/2013-14
25. април 2013. године
НОВИ САД
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—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Ул. 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 годину дана, због повећаног обима посла, на 
радно место

Извршилац за послове одржавања јавне расвете
 одржавања и уређивања јавних зелених    
 површина, купалишта, гробаља, пијаца, јавне   
 хигијене и послове заштите од елементарних и   
 других већих непогода и заштите од пожара  

                        –  1 извршилац
Услови:
Стечено високо образовање из научне области арих-

тектуре, биолошке и биотехничке науке, организационе 
науке, машинско, грађевинско, технолошко, саобраћајно, 
електротехничко и рачунарско инжењерство, инжењер- 
ство 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), одно сно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, једна година радног ис-
куства у струци, познавање рада на рачунару и положен 
државни стручни испит.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма и то:

-  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, Доказ о радном искуству у стру-
ци, Уверење о положеном државном стручном испиту,   
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 раз ма-
 трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове                         
Број: III-111/2013-12
25. април 2013. године
НОВИ САД
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С А Д Р Ж А Ј

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 Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за опште послове

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на радно 
 место  – Курир у месној канцеларији ”Каћ”  
 - 1 извршилац 357

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на радно 
 место – Извршилац за послове месне 
 заједнице у насељеном месту  
 - 1 извршилац 357

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на неодређено време на радно место 
 – Извршилац за послове евиденције и
 документације из радног односа 
 -  1 извршилац 358

Градска управа за здравство

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на неодређено време на радно место 
 – Извршилац за финансијско-материјалне
 послове у области борбе против дроге 
 -  1 извршилац 358

Градска управа за комуналне послове
— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време до годину дана, 
 због повећаног обима посла, на радно 
 место – Извршилац за финансијске 
 послове за индиректне и директне 
 буџетске кориснике
 -  1 извршилац 359

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на одређено време до годину 
 дана, због повећаног обима посла, на 
 радно место  – Извршилац за фина-
 нсијске послове за индиректне и 
 директне буџетске кориснике и 
 послове из области јавних набавки
 - 1 извршилац 359

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на одређено време до годину 
 дана, због повећаног обима посла, на 
 радно место – Извршилац за нормати-
 вне и опште послове и послове грађе-
 винског земљишта  
 - 1 извршилац 360

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време до годину дана, 
 због повећаног обима посла, на радно 
 место – Извршилац за послове заузи-
 мања јавних површина
 -  1 извршилац 360

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време до годину дана, 
 због повећаног обима посла, на радно 
 место – Извршилац за послове одржа-
 вања јавне расвете, одржавања и 
 уређивања јавних зелених површина, 
 купалишта, гробаља, пијаца, јавне 
 хигијене и послове заштите од елеме-
 нтарних и других већих непогода и 
 заштите од пожара 
 -  1 извршилац 361


