СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXV - Број 3

НОВИ САД, 21. јануар 2016.

примерак 40,00 динара

ГРАД НОВИ САД
Градоначелник
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На основу поглавља 11. тачка 4. став 10. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2015. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 4/15, 35/15 и 57/15), а поводом Јавног позива за реализацију програма стручне праксе на
територији Града Новог Сада у 2015. години, на предлог Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначелник
Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ
1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2015. години („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 58/15 и 1/16) у тачки 1. у табели 1. редни број 6. мења се и гласи:
6.

0403-15424-930/2015

ЈКП „Новосадска
топлана“

Нови Сад,
Владимира
Николића 1

4

402000 – машински техничар – конструктор
401800 – машински техничар – контролор квалитета
302432 – електромонтер инсталација и машина
302700 – монтер телекомуникационих мрежа

У табели 2. редни број 9. колона „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: „616500 – економиста за туризам и виши
угоститељ“
У редном броју 17. колона: „Назив послодавца“ мења се и гласи: „Предшколска установа „Сунђер Боб и Патрик“.
У табели 3. у редном броју 43. колона „Адреса послодавца“ мења се и гласи: „Нови Сад, Зорана Ђинђића 1“.
У редном броју 54. колона: „Назив послодавца“ мења се и гласи: „NS Confort DOO Novi Sad ogranak NS travel club“.
У редном броју 74. колона „Назив послодавца“ мења се и гласи: „Љубица Ђајић ПР Књиговодствена агенција „Klaris“
Нови Сад“.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-517/2015-2-II
11. јануар 2016. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

30. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон
и 103/15) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 68/14, 32/15 и 54/15), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 68/14, 32/15 и 54/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту , Програм 15
– Локална самоуправа (шифра 0602), Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина (шифра 0602-0001), са позиције буџета 341,
економска класификација 488 – Средства резерве – Текућа
резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за финансије за 2015.
годину, са позиције 341.01.02 , одобравају се средства
Градској управи за комуналне послове у укупном износу
од
36.000.000,00 динара
(тридесетшестмилионадинара 00/100)
ради обезбеђивања недостајућих средстава на име новчаних казни и пенала по решењу судова.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 04, глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, и то:
- за Програмску активност: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина (шифра 0602-0001), у
оквиру Програма 15 – Локална самоуправа (шифра 0602),
у функцији 130 – Опште услуге, на позицију буџета 111,
економска класификација 483 – Новчане казне и пенали
по решењу судова, у износу од 7.000.000,00 динара, тако
да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију
износи 130.339.509,00 динара и за Програмску активност:
Остале комуналне услуге (шифра 0601-0014), у оквиру
Програма 2 – Комунална делатност (шифра 0601), у
функцији 620 – Развој заједнице, на позицију буџета 135,
економска класификација 483 – Новчане казне и пенали
по решењу судова, средства у износу од 29.000.000,00
динара, тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 219.000.000,00 динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.

21. јануар 2016.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-19/2015-II
31. децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНE
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У
РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ СТЕВЕ НИНКОВИЋА
И УЛИЦЕ ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА У ЛЕДИНЦИМА
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
и опреме у раскрсници Улице Стеве Нинковића и Улице
девет Југовића у Лединцима.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне
опреме-огледала из тачке I. овог решења, према
Саобраћајном пројекту број 9716 од 23. децембра 2015.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду, и да постављену саобраћајну сигнализацију
и опрему унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и
опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 1. април 2016.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије, и
- Градска управа за комуналне послове.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и
- Градској управи за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-148/2016
20. јануар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић

21. јануар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНE ОПРЕМЕОГЛЕДАЛА У УЛИЦИ ВАСЕ СТАЈИЋА
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала у Улици Васе Стајића у Сремској Каменици.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне
опреме-огледала из тачке I. овог решења, према Саобраћајном пројекту број 9717 од 24. децембра 2015. године,
који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду,
и да постављену саобраћајну опрему унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 1. април 2016.
године.
IV. 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-34-149/2016
20. јануар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНE ОПРЕМЕОГЛЕДАЛА У ПАЛМОТИЋЕВОЈ УЛИЦИ У
ПЕТРОВАРАДИНУ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала у Палмотићевој улици у Петроварадину.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне
опреме-огледала из тачке I. овог решења, према
Саобраћајном пројекту број 9715 од 23. децембра 2015.

Број 3 – Страна 31.

године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду, и да постављену саобраћајну опрему унесе
у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 1. април 2016.
године.
IV. 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-34-150/2016
20. јануар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13,
28/14 и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ПАРКИРАЛИШТА НА ТРГУ МАРИЈЕ
ТРАНДАФИЛ У ДВОРИШНОМ ДЕЛУ
ОБЈЕКТА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке
аутомобиле на Тргу Марије Трандафил, у дворишном делу
објекта библиотеке Матице српске у Новом Саду, на
катастарској парцели 9657 КО Нови Сад I, до привођења
парцеле намени утврђеној урбанистичким планом, а најдуже
до 20. фебруара 2025. године.
Капацитет паркиралишта из става 1. ове тачке је 80 паркинг места за путничке аутомобиле.
II. Паркиралиште из тачке I. овог решења користиће се
као посебно паркиралиште које припада III зони паркирања
и његово коришћење у току дана није временски ограничено - Бела зона.
III. Наплата накнаде за коришћење привременог паркиралишта из тачке I. овог решења вршиће се у складу са
важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања
моторних возила, радним даном у времену од 7 до 21 сат,
и суботом у времену од 7 до 14 сати.
Наплату накнаде за паркирање обавља Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис“ Нови Сад, путем
мобилне телефоније и паркинг-карте купљене код дистрибутера.
IV. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг
сервис“ Нови Сад да паркиралиште из тачке I. овог решења
уреди, опреми и обележи према сааобраћајном пројекту
број ПС0205-02 од 30. новембра 2015. године, који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис“ Нови
Сад.

32. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

V. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод), да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
VI. Надзор над извођењем радова из тачке IV. овог
решења врши Завод.
VII. Рок за извршење овог решења је 5. фебруар 2016.
године.
VIII. 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-34-103/2016
19. јануар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић

21. јануар 2016.

стручни испит и најмање шест месеци радног искуства у
струци.
За 3. Стечено високо образовање из научних области
које припадају пољима: друштвено-хуманистичке науке и
техничко-технолошке науке (академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства.
За радна места од 1. до 3. кандидат треба да испуњава
услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у
државним органима, и то:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетан
- 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“.

Градска управа за инспекцијске послове

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:

–

- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,

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

- Доказ о завршеном факултету, односно средњој
школи (оверена фотокопија),
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,

Објављује

ОГЛАС

- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,

за пријем у радни однос запослених на одређено време
до три месеца због повећаног обима посла, на радна места

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о
држављанству РС,
- Оригинал Уверења о здравственом стању,

1. Комунални инспектор

1 извршилац

Одсек комуналне хигијене
Група за контролу и заштиту јавних
зелених површина
2. Надзорник

1 извршилац

Одсек комуналне хигијене
Група за контролу и заштиту јавних
зелених површина
3. Комунални инспектор

1 извршилац

Одсек за контролу комуналних објеката
и уређаја на јавним површинама

- Уверење од суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница и
- Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано
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.
Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се 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.

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 пословним 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 или друштвеног смера, положен државни

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Број: XIV-111/2016-3
19. јануар 2016. године
НОВИ САД

21. јануар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Градска пореска управа

–
ГРАД НОВИ САД
Градска пореска управа
Булевар Михајла Пупина бр. 3
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на одређено време
од три месеца због повећаног обима посла,
на радна места
1. Порески инспектор

2 извршиоца

Одсек за пореску контролу физичких
лица, предузетника и правних лица
2. Надзорник

3 извршиоца

Одсек за пореску контролу физичких
лица, предузетника и правних лица
3. Руководилац групе за контролу

1 извршилац

Одсек за пореску контролу физичких
лица, предузетника и правних лица
4. Порески извршитељ

1 извршилац

Одсек за наплату
5. Надзорник

2 извршиоца

Одсек за пореско књиговодство и
финансијско извештавање
6. Порески сарадник

1 извршилац

Одсек за пореско књиговодство и
финансијско извештавање
Услови:
За 1. Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије и мастер
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, најмање три године
радног искуства 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
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, најмање једна година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
За 3. Стечено високо образовање из научне области
педагошке науке на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, и мастер струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од
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најмање четири године, најмање једна година радног
искуства у пословима пореске управе, положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару.
За 4. Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
За 5. Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, најмање једна година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
За 6. Стечено високо образовање из научне области
економске науке на студијама првог степена (основне академске студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање три године, најмање једна година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
За радна места од 1. до 6. кандидат треба да испуњава
услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у
државним органима, и то:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетан
- 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“.
Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,
- Доказ о завршеном факултету (оверена фотокопија),
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о
држављанству РС (не старије од шест месеци),
- Оригинал Уверења о здравственом стању (не старије
од шест месеци),
- Уверење од суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (не старије
од шест месеци) и
- Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано
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.
Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу
адресу: Градска управа за опште послове Града Новог
Сада – Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр.
1 – Писарница.

34. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска пореска управа
Број: XIV-111/2016-2
19. јануар 2016. године
НОВИ САД

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

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

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА
2016. ГОДИНУ
I. У Одлуци о Програму уређивања грађевинског
земљишта за 2016. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 62/15), у ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ, који је саставни
део ове одлуке, у одељку „III. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА“
у тачки „1. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА“
подтачка „1.1. ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И
ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА“, алинеја 13. после речи:
„бележника“ додају се речи: „и услуге вештачења“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 55/2016-I
19. јануар 2016. године
НОВИ САД
Секретар
Марко Радин, с.р.

21. јануар 2016.

21. јануар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 3 – Страна 35.

36. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

21. јануар 2016.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

39

Одлука о изменама Одлуке о спровођењу
програма стручне праксе на територији
Града Новог Сада у 2015. години
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

41

42

43

Решење о постављању саобраћајнe
сигнализације и опреме у раскрсници
улице Стеве Нинковића и улице Девет
југовића у Лединцима
Решење о постављању саобраћајнe
опреме-огледала у улици Васе Стајића
у Сремској Каменици
Решење о постављању саобраћајнe
опреме-огледала у Палмотићевој улици
у Петроварадину
Решење о одређивању привременог паркиралишта на Тргу Марије Трандафил
у дворишном делу објекта библиотеке
Матице српске у Новом Саду

Градска пореска управа
– Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време од три месеца
због повећаног обима посла, на радна
места:

30

1. Порески инспектор - 2 извршиоца
Одсек за пореску контролу физичких
лица, предузетника и правних лица
2. Надзорник - 3 извршиоца
Одсек за пореску контролу физичких
лица, предузетника и правних лица

30

31

3. Руководилац групе за контролу - 1 извршилац
Одсек за пореску контролу физичких
лица, предузетника и правних лица

31

4. Порески извршитељ - 1 извршилац
Одсек за наплату
5. Надзорник - 2 извршиоца
Одсек за пореско књиговодство и
финансијско извештавање

31

Градска управа за инспекцијске послове
– Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време од три месеца
због повећаног обима посла, на радна
места:
1. Комунални инспектор - 1 извршилац
Одсек комуналне хигијене
Група за контролу и заштиту јавних
зелених површина
2. Надзорник - 1 извршилац
Одсек комуналне хигијене
Група за контролу и заштиту јавних
зелених површина

32

29

Градска управа за саобраћај и путеве
40

Страна

3. Комунални инспектор - 1 извршилац
Одсек за контролу комуналних објеката
и уређаја на јавним површинама

Градоначелник
38

Предмет

6. Порески сарадник - 1 извршилац
Одсек за пореско књиговодство и
финансијско извештавање

33

Редакција „Службеног листа
Града Новог Сада“
–

Исправка Одлуке о Програму уређивања
грађевинског земљишта за 2016. годину

34

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

