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ГРАД НОВИ САД

Градска управа за саобраћај и путеве

505
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10 и 50/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 

У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКОГ ПОКРЕТА У 
НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке ау-
томобиле у улици Омладинског покрета у Новом Са-
ду, код кућних бројева 2 до 4б, капацитета 31 паркинг 
место.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнали-
зацију према Пројекту техничког регулисања саоб-
раћаја број 6225 од 11. октобра 2011. године, који је из-
радило Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у 
Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

III. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 30. октобар 2011. 
године.

VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за саобраћај и путеве
Број: IV-34-3352/2011
13. октобар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, 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 неодређено 
време на радно место

1.  Конобар у бифеима кабинета 
и Клуба одборника 1 извршилац

Услови:

Средња школа у трајању од четири године, друштве-
ног или природног смера и шест месеци радног искуст-
ва у струци.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима:

-  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 објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о завршеној школи,  Доказ о радном искуству, Уве-
рење о држављанству РС 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-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/2011-21
25. октобар 2011. године
НОВИ САД
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Служба извршних органа Града Новог Сада

—
ГРАД НОВИ САД
Служба извршних органа
Трг слободе 1

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 административно-техничких 
послова 1 извршилац

Услови:
Виша стручна спрема друштвеног или природног 

смера, VI1 стручне спреме, једна година радног стажа у 
струци и положен државни стручни испит.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима:

-  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 објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о завршеном факултету, Уверење о положеном 
државном стручном испиту, Доказ о радном стажу, Уве-
рење о држављанству РС 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-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба извршних органа
Број: II-111/2011-20
25. октобар 2011. године
НОВИ САД

Градска пореска управа

—
ГРАД НОВИ САД
Градска пореска управа 
Булевар Михајла Пупина бр. 3-5

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. Порески контролор            2 извршиоца

Услови:
Средња школа у трајању од четири године, економс-

ког или друштвеног смера, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стурчни испит и 
познавање рада на рачунару. 

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима:

-  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 објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о завршеној средњој школи,  Уверење о положеном 
државном стручном испиту, Доказ о радном искуству, 
Уверење о држављанству РС 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-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Гардска пореска управа
Број: XXI-111/2011-22
26. октобар 2011. године
НОВИ САД
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S A D R @ A J

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.

Reg. br.  Predmet     Strana

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за саобраћај и путеве

505 Решење о одређивању општег пар-
 киралишта у Улици Омладинског 
 покрета у Новом Саду 881

Служба за заједничке послове

— Оглас за пријем у радни однос 
 запосленог на неодређено време 
 на радно место - конобар у бифе-
 има кабинета и Клуба одборника
 - 1 извршилац 881

Служба извршних органа Града Новог Сада

— Оглас за пријем у радни однос 
 запосленог на неодређено вре-
 ме на радно место - извршилац 
 административно-техничких по-
 слова - 1 извршилац 882

Градска пореска управа

— Оглас за пријем у радни однос 
 запосленог на неодређено време 
 на радно место - порески контро-
 лор - 2 извршиоца 882


