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На основу члана 47. тачке 9. Статута Града Новог Сада-

пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број: 
43/08) а у вези реализације поглавља 11. тачке 3. Акционог 
плана запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“ бр. 5/16 и 6/16) и члана 
3. алинеја 3. Споразума о уређивању међусобних права и 
обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања 
на територији Града Новог Сада у 2016. години између 
Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада, 
број 3-16/2016-II, односно број 0400-101-3/2016  од 27. 
јануара 2016. године, на предлог Комисије за реализацију 
мера запошљавања Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ 

РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД 
У 2016. ГОДИНИ

1. Одобравају се средства за организовање спровођења 
јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2016. години, 
ради запошљавања 44 лица са евиденције незапослених 
Националне службе за запошљавање - Филијале у Новом 
Саду, за спровођење 20 пројеката јавних радова, у укуп-
ном износу од 10.678.260,00 динара.

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада, 
број 62/15) и преносиће се месечно Националној служби 
за запошљавање као текући трансфери осталим нивоима 
власти.

2. Средства из тачке 1. став 1. ове одлуке одобравају 
се следећим послодавцима - извођачима јавних радова:

Ред. 
број

Подносилац пројекта и извођач 
јавног рада Назив пројекта Област Дужина 

трајања

Укупан 
број 
лица

Укупна 
средства

1.
Центар за социјални рад Града Новог 

Сада, Змај Огњена Вука 13, 
Нови Сад

"Унапређење услуга из 
области социјалне 

заштите"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 8 1.951.320,00

2.

Удружење грађана "Земља живих",
Змај Јовина 4, пролаз Срђана 

Алексића,
Нови Сад

"Пут ка 
ресоцијализацији"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 4 954.060,00

3.

Школа за основно и средње 
образовање „Милан Петровић“ са 

домом ученика, 
Браће Рибникара 32, Нови Сад

"Свакодневна помоћ 
ученицима"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 2 498.630,00

4.
Удружење дистрофичара 

Јужнобачког округа, Змај Јовина 20, 
Нови Сад

"Персонална асистен-
ције за дистрофичаре у 

2016. години“

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 2 477.030,00

5.

Даниела Игњатић ПР, Спортски 
центар и едукација „MAXIMUS PLUS“, 

Нови Сад,
Паје Радосављевића 2д

"Школа ватерпола"
Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 2 477.030,00

6. Душан Јовановић ПР, Поправка 
машина "Hidro pool" Нови Сад "Контрола постојења"

Одржавање и 
обнављање јавне 
инфраструктуре

6 месеци 1 238.515,00

7. Стонотениски клуб "Нови Сад"
"Стони тенис за особе 
оштећеног слуха и 
ометене у развоју"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 2 487.830,00
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Ред. 
број

Подносилац пројекта и извођач 
јавног рада Назив пројекта Област Дужина 

трајања

Укупан 
број 
лица

Укупна 
средства

8. Стреличарски клуб "Велос",
Темеринска 3, Нови Сад

"Тата, мама, вежбајте са 
нама"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 1 238.515,00

9. Удружење грађана "БЛОК",
Руменачка 98, Нови Сад "Библиотека МЗ"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 1 249.315,00

10.
Јавно комунално предузеће  „Градско 

зеленило“,
Сутјеска 2, Нови Сад

"Одржавање и подизање 
јавних зелених 
површина"

Одржавање и 
заштита животне 
средине и природе

6 месеци 7 1.702.005,00

11.
Екуменска хуманитарна 

организација, 
Ћирила и Методија 21, Нови Сад

"Дневни боравак за 
стара лица"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 2 477.030,00

12.
Удружење грађана Алцхајмер,

Владимира Назора 17,
Сремска Каменица

"Дневни боравак за 
оболеле од 

Алцхајмерове болести      
саветовалиште за 

неговатеље оболелих од 
Алцхајмерове болести"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 2 487.830,00

13. Удружење "Хенди Ветерник",
Николе Миркова 16, Нови Сад "Зелена башта"

Одржавање и 
заштита животне 
средине и природе

6 месеци 1 249.315,00

14. Градска библиотека у Новом Саду,
Дунавска 1, Нови Сад

"Уређење фондова у 
мрежи огранака"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 1 249.315,00

15. Удружење „Живот као инспирација“,
Гундулићева 18, Нови Сад "Борба за једнакост!"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 1 249.315,00

16. Градска организација слепих,
Светозара Милетића 28, Нови Сад

"Обострана помоћ 
организацији и 

запосленима путем 
јавних радова"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 1 238.515,00

17. Савез аматера Војводине,
Војводе Путника 2, Нови Сад

"Организациони и 
економско-финансијски 

послови"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 1 238.515,00

18.

Јавно комунално предузеће 
"Новосадска топлана",
Владимира Николића 1,

Нови Сад

"Извођење грађевинских 
радова и реконструкција 

вреловода"

Одржавање и 
обнављање јавне 
инфраструктуре

6 месеци 1 238.515,00

19.
Хуманитарна организација  "Владика 

Платон Атанацковић",
Змај Јовина 4,  Нови Сад

"Помоћ и нега у кући"

Социјалне и 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

6 месеци 2 477.030,00

20.

Установа за децу и омладину СОС 
Дечје село „Др Милорад Павловић“

Дечије село 1-13,2а, 2Б,
Сремска Каменица

"Јачање унутрашњег 
потенцијала деце без 
родитељског старања у 
Дечијем селу у Сремској 

Каменици"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

6 месеци 2 498.630,00

У К У П Н О 44 10.678.260,00
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3. У року од 30 дана од дана доношења ове одлуке 
закључиће се уговори којима се регулишу међусобна права 
и обавезе у вези реализације спровођења јавних радова 
од интереса за Град Нови Сад у 2016. години, између Града 
Новог Сада, Националне службе за запошљавање - 
Филијале у Новом Саду и послодавaца – извођача јавних 
радова из тачке 2. ове одлуке. 

4. Послодавци извођачи јавних радова из тачке 2. ове 
одлуке дужни су да представницима Града Новог Сада и 
Националне службе за запошљавање – Филијале у Новом 
Саду у сваком моменту омогуће контролу реализације 
јавних радова и увид у потребну документацију.

5. Ову одлуку објавити  у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.
                                                                                                                         
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-151/2016-II
Дана: 12. априла 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 4. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), а у вези са чланом 8. Одлуке о 
организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 1/92, 16/93, 21/93 
и 10/04), Градоначелник Града Новог Сада  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ У 
БРОЈУ И СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ  У 
ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА 

НОВОГ САДА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

 
I. У Решењу о давању сагласности на број и структуру 

запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада 
који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Служ-
бени  лист Града Новог Сада",  број  31/15),  у  глави I.   у  
табели,   тачка 

„1. ПОСЛОВИ НА УТВРЂИВАЊУ ПРАВА И 
УНАПРЕЂЕЊУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ“ подтач. 1.13. и 
1.14. мењају се и гласе:

„ 1.13. Самостални референт 
финансијског 
књиговодства

стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама 
првог степена (основне академске студије, основне струковне струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању до три године

1

1.14. Самостални референт 
обрачуна 

стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама 
првог степена (основне академске студије, основне струковне струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању до три године

1
„

У тачки „5. САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ“ подтачка 5.1. мења се и гласи:

„ 5.1. Руководилац Службе стечено високо образовање из научне области психолошке науке на 
студијама другог степена (академске мастер студије, специјалистичке 
академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године

1

„

После подтачке 5.1. додаје се нова подтачка 5.1а која гласи:

„ 5.1а Психолог стечено високо образовање из научне области психолошке науке на студијама 
другог степена (академске мастер студије, специјалистичке академске студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

3

„

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 5-75/2016-II                                   
11. април 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве

242
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, 

на основу члана 157. став 1. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 
96/15 – др. закон и 9/16 – одлука УС) доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ И ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА У УЛИЦАМА ДУШАНА 
ВАСИЉЕВА И МАРКА МИЉАНОВА  

НОВОМ САДУ
I. Одређује се заштита пешачких и зелених површина 

у улици Душана Васиљева између к.бр. 27 и 30 и у улици 
Марка Миљанова наспрам кбр. 17 у Новом Саду, 
постављањем  металних стубића.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да постави металне стубиће према 
Пројекту техничког регулисања саобраћаја, број ПС0310 
од 12. априла 2016. године, који је израдио Сектор за развој 
инвестиције и одржавање паркиралишта Јавног комунал-
ног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.

III. Рок за извршење овог решења је 27. 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-34-1257/2016                                   
13. април 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене 
послове
—
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове 
Радничка бр. 2

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за пријем у радни однос запослених на одређено 
време од три месеца због повећаног обима посла, 

на радна места     

1.  Извршилац на пословима накнадног 
издавања грађевинске и употребне 
дозволе у поступку легализације 
вишестамбених објеката у Одсеку 
за легализацију вишестамбених 
објеката 3 извршиоца

2.  Извршилац на пословима накнадног 
издавања грађевинске и употребне 
дозволе у поступку легализације 
индивидуалних објеката у Одсеку 
за легализацију индивидуалних 
објеката 2 извршиоца

3.  Извршилац на пословима издавања 
информације о локацији и локацијске 
дозволе у Одсеку за урбанизам 1 извршилац

4.  Извршилац на правним пословима 
издавања информације о локацији 
и локацијске дозволе у Одсеку за 
урбанизам 2 извршиоца

5.  Извршилац за административне 
послове  у Одељењу за легализацију 1 извршилац

6.  Изв ршилац за праћење пословања 
јавних предузећа У Одељењу за 
финансијске и опште послове 1 извршилац

Услови: 
За 1. Стечено високо образовање из научне области 

архитектура, грађевинско инжењерство или правне науке 
на студијама првог степена (240 бодова ЕСПБ) и другог 
степена (академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит и најмање једна година радног искуства у 
струци.

За 2. Стечено високо образовање из научне области 
архитектура, грађевинско инжењерство или правне науке 
на студијама првог степена (240 бодова ЕСПБ) и другог 
степена (академске студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, положен државни стручни испит 
и најмање једна година радног искуства у струци.

За 3. Стечено високо образовање из научне области 
архитектура или грађевинско инжењерство на студијама 
првог степена (240 бодова ЕСПБ) и другог степена (ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит и најмање једна 
година радног искуства у струци.

За 4. Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на студијама првог степена (240 бодова ЕСПБ) 
и другог степена (академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит и најмање једна година радног искуства у 
струци.

За 5. Средња школа у трајању од четири године 
економског, техничког, архиварског, библиотечког или 
педагошког смера или гимназија, положен државни стручни 
испит и шест месеци радног искуства у струци.

За 6. Стечено високо образовање из научне области 
економске науке, на студијама првог степена (240 бодова 
ЕСПБ) и другог степена (академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит и најмање једна година радног 
искуства у струци.
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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 држав-
ном 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,

-  Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема,

-  Уверење о положеном државном стручном испиту, 

-  Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
искуству у струци, 

-  Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 
књиге рођених,

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o 
држављанству РС (не старије од 6 месеци),

-  Оригинал Уверења о здравственом стању (не старије 
од 6 месеци),

-  Уверење од суда да против лица није покренута истрага 
и да није подигнута оптужница  (не старије од 6 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 (не старије од 6 месеци),

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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове 
Број: V-111/2016-21
13. април 2016. године
НОВИ САД

 Градска управа за инспекцијске послове 

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

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за пријем у радни однос запослених на одређено 
време до три месеца  због повећаног обима посла, 

на радна места     
                      
1. Комунални инспектор 

Одсек за контролу комуналних обје-
ката и уређаја на јавним површинама 4 извршиоца

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

3. Надзорник за контролу путева 
Одсек за контролу путева 1 извршилац

Услови:
За 1. Стечено високо образовање из научних области 

које припадају пољима: друштвено-хуманистичке науке и 
техничко-технолошке науке на студијама другог степена 
(академске студије-мастер, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства.

За 2.  Средња школа у трајању од четири године орга-
низационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит и најмање шест месеци радног 
искуства у струци.

За 3. Средња школа у трајању од четири године 
саобраћајног или грађевинског смера, положен државни 
стручни испит и најмање шест месеци радног искуства у 
струци.

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 држав-
ном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Новог Сада".
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Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: 
- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству,

- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема,

- Уверење о положеном државном стручном испиту, 
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
искуству у струци, 

- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 
књиге рођених,

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o 
држављанству РС,

- Оригинал Уверења о здравственом стању,
- 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове 
Број: XIV-111/2016-22
19. април 2016. године
Нови Сад

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских про-

писа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 5/93, даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД 
ЗА 2016. ГОДИНУ

I. У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2016. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15), у 
делу Програма који је саставни део Одлуке, Програмска 
позиција 3.5 „Инвестиционо одржавање“, 3.5.2. „Инве-
стиционо одржавање Диспечер система“ број: „3.300.000,00“ 
замењује се бројем: „3.000.000,00“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 383/2016-I
13. април 2016. године
НОВИ САД

Секретар
Марко Радин, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

240 Одлукa о одобравању спровођења јав-
 них радова од интереса за Град Нови 
 Сад у 2016. години 1221

241 Решење о давању сагласности на изме-
 не у броју и структури запослених у цен-
 тру за социјални рад Града Новог Сада 
 који се финансирају из буџета Града 
 Новог Сада 1223

Градска управа за саобраћај и путеве

242 Решење о заштити пешачких и зелених 
 површина у улицама Душана Васиљева 
 и Марка Миљанова Новом Саду 1224

Градска управа за урбанизам и стамбене 
послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 них на одређено време од три месеца 
 због повећаног обима посла, на радна 
 места     

1.  Извршилац на пословима накнадног 
издавања грађевинске и употребне 
дозволе у поступку легализације 
вишестамбених објеката у Одсеку 
за легализацију вишестамбених 
објеката - 3 извршиоца

2.  Извршилац на пословима накнадног 
издавања грађевинске и употребне 
дозволе у поступку легализације 
индивидуалних објеката у Одсеку 
за легализацију индивидуалних 
објеката - 2 извршиоца

3.  Извршилац на пословима издавања 
информације о локацији и локацијске 
дозволе у Одсеку за урбанизам
- 1 извршилац

4.  Извршилац на правним пословима 
издавања информације о локацији 
и локацијске дозволе у Одсеку за 
урбанизам - 2 извршиоца

5.  Извршилац за административне 
послове  у Одељењу за легализацију 
- 1 извршилац

6.  Извршилац за праћење пословања 
јавних предузећа У Одељењу за 
финансијске и опште послове
- 1 извршилац  1224

Градска управа за инспекцијске послове 

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 них на одређено време до три месеца  
 због повећаног обима посла, на радна 
 места     

1. Комунални инспектор 
Одсек за контролу комуналних објеката 
и уређаја на јавним површинама 
- 4 извршиоца

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

3. Надзорник за контролу путева 
Одсек за контролу путева - 1 извршилац 1225

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Одлуке о Програму инвести-
 ционих активности Јавног комуналног 
 предузећа „Информатика“ Нови Сад за 
 2016. годину 1226


