СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXII - Број 64

НОВИ САД, 26. новембар 2013.

ГРАД НОВИ САД

примерак 20,00 динара

Одсек комуналне зоохигијене

Градска управа за инспекцијске послове

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

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на одређено време
до дванаест месеци на радна места:

- Област комуналне инспекције
Одсек комуналне хигијене
Група за контролу одржавања чистоће на јавним
површинама
1. Комунални инспектор

1 извршилац

2. Надзорник

3 извршиоца

Услови:
за 1. Стечено високо образовање из научне области
организационе, техничке, природне и друштвене науке на
студијама првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од три године, положен државни стручни испит
и најмање три године радног искуства.
за 2. Средња школа у трајању од четири године
организационог, природног или друштвеног смера, положен
државни стручни испит и најмање шест месеци радног
искуства у струци.
Група за контролу и заштиту јавних зелених
површина
3. Комунални инспектор

2 извршиоца

Услови:
Стечено високо образовање из научне области
организационе, техничке, природне и друштвене науке на
студијама првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од три године, положен државни стручни испит
и најмање три године радног искуства.

4. Комунални инспектор
2 извршиоца
5. Надзорник
1 извршилац
Услови:
за 1. Стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке, или научних области медицинске и
ветеринарске науке, или научних области које припадају
пољима друштвено-хуманистичке науке и техничкотехнолошке науке на студијама другог степена (академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, положен
државни стручни испит, као и положен посебан стручни
испит за тржишног инспектора и најмање три године радног
искуства.
за 2. Средња школа у трајању од четири године
организационог, природног или друштвеног смера, положен
државни стручни испит и најмање шест месеци радног
искуства у струци.
Одсек за контролу комуналних објеката и уређаја
на јавним површинама
6. Комунални инспектор
4 извршиоца
Услови:
Стечено високо образовање из научних области које
припадају пољима друштвено-хуманистичке науке и научних
области које припадају пољу техничко-технолошке науке,
на студијама другог степена (академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, положен државни стручни испит,
као и положен посебан стручни испит за тржишног инспектора
и најмање три године радног искуства.

- Област инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
7. Инспектор за заштиту животне
средине

1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области биолошке
науке, науке о заштити животне средине, хемијске науке,
науке инжењерства заштите животне средине и заштите
на раду, биотехничке науке, медицинске науке и научне
области технолошко инжењерство, на студијама другог
степена (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 три
године радног искуства.
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- Област инспекције за саобраћај и путеве
Одсек за контролу друмског саобраћаја и контролу
обале и воденог простора
8. Инспектор за контролу друмског
саобраћаја – контролу јавног
превоза путника

1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области саобраћајно
инжењерство, на студијама другог степена (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 три године 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 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, односно школи, Уверење о
положеном државном стручном испиту, Уверење о положеном
посебном стручном испиту за тржишног инспектора за
радна места под 4. и 6, Доказ о радном искуству, 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.
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Услови:
за 1. Стечено високо образовање из научне области
грађевинско инжењерство или архитектуре, на студијама
другог степена (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 три
године радног искуства у струци.
за 2. Средња школа у трајању од четири године
организационог, природног или друштвеног смера, положен
државни стручни испит и најмање шест месеци радног
искуства у струци.

- Област правних и општих послова и
принудних извршења
3. Извршилац за финансијско-економске послове
4. Извршилац за канцеларијске
послове

1 извршилац

Услови:
за 3. Стечено високо образовање из научне области
економске или правне 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 о обављању послова из области јавних набавки,
положен државни стручни испит и најмање једна година
радног стажа у струци.
за 4. Средња школа у трајању од четири године
организационог, природног или друштвеног смера, положен
државни стручни испит и најмање шест месеци радног
искуства у струци.
Одсек за принудна извршења
Група за принудна извршења
5. Предрадник-извршилац послова
принудног извршења
6. Извршилац послова принудног
извршења I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Број: XIV-111/2013-63
25. новембар 2013. годинe
НОВИ САД

1 извршилац

1 извршилац
1 извршилац

Услови:
за 5. Средња школа у трајању од четири године
организационог, природног или друштвеног смера, положен
државни стручни испит и најмање шест месеци радног
искуства у струци.
за 6. Средња школа у трајању од три године организационог,
природног или друштвеног смера, положен испит за
управљање моторним возилом „Б“ категорије и најмање
шест месеци радног искуства у струци.

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

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на одређено време
до дванаест месеци на радна места:

- Област грађевинске инспекције

Одсек Диспечерски центар
7. Диспечер

Одсек грађевинске инспекције
1. Грађевински инспектор

1 извршилац

2. Надзорник

3 извршиоца

1 извршилац

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

26. новембар 2013.
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испит, најмање шест месеци радног стажа у струци и
познавање рада на рачунару.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима,
и то:
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положен државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци“, додају се речи „индустријског
инжењерства и индустријског менаџмента“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

- 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, односно школи, Уверење о
положеном државном стручном испиту, Уверење о положеном
испиту за управљање моторним возилом „Б“ категорије за
радно место под 6, Доказ о радном стажу, односно искуству,
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 инспекцијске послове
Број: XIV-111/2013-62
25. новембар 2013. годинe
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-111/2013-61-I
25. новембар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“, број: 5/93) даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за саобраћај и путеве
Жарка Зрењанина бр. 2

I. У Одлуци о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Нови Сад и текућег одржавања чистоће за 2013. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 34/13), у Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Нови Сад и текућег одржавања чистоће за 2013.
годину који је саставни део ове одлуке, у делу „ИНВЕСТИЦИОНЕ
АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, у табели, у
групи: „II ОПРЕМА“ на програмској позицији под редним
бројем 3. иза речи „аутоцистерне“ и на програмској позицији
под редним бројем 4. иза речи „аутосмећара“, додаје се
реч „минимум“, док се на позицији под редним бројем 5.
иза речи „MULTICAR“ додају речи „или одговарајућег“.

Објављује

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
НовогСада“.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—

ИСПРАВКУ ОГЛАСА
I. У „Службеном листу Града Новог Сада“, број 62/13),
у огласу број: IV-111/2013-61, у делу који се односи на услове, у ставу 1. испред речи „саобраћајног, грађевинског
или машинског инжењерства на студијама другог степена
(академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА
Број: 1756/2013-I
25. новембар 2013. године
НОВИ САД
Секретар
Драгутин Галовић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

—

Градска управа за инспекцијске послове

Предмет

Страна

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време до дванаест
месеци на радна места:
- Област грађевинске инспекције

—

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време до дванаест
месеци на радна места:
- Област комуналне инспекције

Одсек грађевинске инспекције
1. Грађевински инспектор - 1 извршилац
2. Надзорник - 3 извршиоца

Одсек комуналне хигијене

- Област правних и општих послова и
принудних извршења

Група за контролу одржавања
чистоће на јавним површинама

3. Извршилац за финансијско-економске послове - 1 извршилац

1. Комунални инспектор - 1 извршилац
2. Надзорник - 3 извршиоца

4. Извршилац за канцеларијске
послове - 1 извршилац

Група за контролу и заштиту јавних
зелених површина

Одсек за принудна извршења

3. Комунални инспектор - 2 извршиоца

Група за принудна извршења

Одсек комуналне зоохигијене

5. Предрадник-извршилац послова
принудног извршења - 1 извршилац

4. Комунални инспектор - 2 извршиоца

6. Извршилац послова принудног
извршења I - 1 извршилац

5. Надзорник - 1 извршилац
Одсек за контролу комуналних
објеката и уређаја на јавним површинама

Одсек Диспечерски центар
7. Диспечер - 1 извршилац

1174

6. Комунални инспектор - 4 извршиоца
- Област инспекције за заштиту животне
средине

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

Одсек за заштиту животне средине

—

7. Инспектор за заштиту животне
средине - 1 извршилац

—

- Област инспекције за саобраћај и путеве
Одсек за контролу друмског саобраћаја
и контролу обале и воденог простора
8. Инспектор за контролу друмског
саобраћаја – контролу јавног превоза
путника - 1 извршилац

Исправка огласа Градске управе за
саобраћај и путеве

1175

Исправка Одлуке о изменама Одлуке
о Програму инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Нови Сад и текућег одржавања чистоће
за 2013. годину

1175

1173

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

