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На основу члана 5. став 1. Одлуке о накнади дела 

трошкова боравка деце у предшколској установи чији је 
оснивач друго правно и физичко лице („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 37/14 и 30/15), Градско веће Града 
Новог Сада, на 307. седници од 22. јуна 2016. године до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 
МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКЕ 

ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ИМЕ 
НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА 
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО И 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

1. У Решењу о утврђивању месечног износа 
финансијске помоћи породице са децом на име накнаде 
дела трошкова боравка деце у предшколској установи 
чији је оснивач друго правно и физичко лице („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 49/15 и 34/16) у тачки 1. став 
2. реч и зарез: „јун,“ бришу се.

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 1012-1/2016-II
22. јун 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу чланла 9. Одлуке о обављању комуналне 

делатности одржавање јавних зелених површина 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 
28/14 и 63/14), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА ПОД АМБРОЗИЈОМ 

ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања јавних 
зелених површина под амброзијом за 2016. годину, који је 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско 
зеленило“ Нови Сад, донео на 102. седници од 13. јуна 
2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-1/2016-814-II
20. јун 2016. године
НОВИ САД

п.о. овлашћењу
Број: II-020-2/2016-4119 
од 16. јуна 2016. године

Члан Градског већа
Владимир Стојковић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог 

Сада, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима 
на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/2010, 5/2010-испр., 19/2010-испр., 
50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013-испр., 28/2014 и 
11/2015), доноси

РЕШЕЊЕ
O ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДНОГ ПАРКИНГ-МЕСТА 
ЗA ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

KАЋЕ ДЕЈАНОВИЋ НА РЕЖИЈСКОЈ 
САОБРАЋАЈНИЦИ КОД К.БР. 3 

У НОВОМ САДУ
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I. Одређује се једно паркинг-место за возила особа са 
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Kаће 
Дејановић на режијској саобраћајници код к.бр. 3 у Новом 
Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигна-
лизацију у складу са Саобраћајним пројектом, број 10041 
од 02.06.2016. године, који је израдила Служба за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за 
изградњу Града" у Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 8. јул 2016. 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-34-2068/2016
17. јун 2016. године
НОВИ САД 

в.д.начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог 

Сада, на основу члана 16. став 1. Одлуке о јавном пре-
возу путника на територији Града Новог Сада ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 28/2014 и 69/2014), 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ 

СТАЈАЛИШТА ЗА ВОЗИЛА ЈАВНОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА У УЛИЦИ НЕМАНОВЦИ 

КОД КБР. 45 У НЕМАНОВЦИМА

I. Одређују се аутобуска стајалишта за возила јавног 
превоза путника у Улици Немановци код кбр. 45 у Нема-
новцима.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши обележавање хоризон-
талне и постављање вертикалне саобраћајне сигнали-
зације и изградњу аутобуских стајалишта из тачке I. овог 
решења, у свему према Пројекту техничког регулисања 
саобраћаја број 10018 од 10. јуна 2016. године, који је из-
радила Служба за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“, Нови Сад.

III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Налаже се Јавном градском саобраћајном 
предузећу „Нови Сад“, Нови Сад, да на аутобуским 
стајалиштима за возила јавног превоза путника из тачке I. 
овог решења постави стајалишну таблу са назнаком БУС, 
изводом из важећег реда вожње и називом стајалишта, 
надстрешницу и корпу за отпатке.

V. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Гра-
да" у Новом Саду.

VI. Рок за извршење овог решења је 1. октобар 2016. 
године.

VII. 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-34-2075/2016
17. јун 2016. године
НОВИ САД 

в.д.начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог 

Сада, на основу члана 16. став 1. Одлуке о јавном пре-
возу путника на територији Града Новог Сада ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 28/2014 и 69/2014), 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ 

СТАЈАЛИШТА ЗА ВОЗИЛА ЈАВНОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА У УЛИЦИ ЈОВИЦЕ 

ПАВЛИЦЕ У КОВИЉУ

I. Одређују се аутобуска стајалишта за возила јавног 
превоза путника у Улици Јовице Павлице у Ковиљу.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши обележавање хоризон-
талне и постављање вертикалне саобраћајне сигнали-
зације и изградњу аутобуских стајалишта из тачке I. овог 
решења, у свему према Пројекту техничког регулисања 
саобраћаја број 10044 од 10. јуна 2016. године, који је из-
радила Служба за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“, Нови Сад.

III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Налаже се Јавном градском саобраћајном преду-
зећу „Нови Сад“, Нови Сад, да на аутобуским стајалиштима 
за возила јавног превоза путника из тачке I. овог решења 
постави стајалишну таблу са назнаком БУС, изводом из 
важећег реда вожње и називом стајалишта, надстрешни-
цу и корпу за отпатке.
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V. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Гра-
да" у Новом Саду

VI. Рок за извршење овог решења је 1. октобар 2016. 
године.

VII. 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-34-2076/2016
17. јун 2016. године
НОВИ САД 

в.д.начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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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,  55/14, 96/15-др. закон и 
9/16-одлука УС) 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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА 
У ЗОНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈУНИОР“ 

У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Ос-
новне школе „Јуниор“ у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да постави саобраћајну сигнали-
зацију према Саобраћајном пројекту број 9583 од 9. окто-
бра 2015. године који је израдила Служба за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације 
и опреме.

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2016. го-
дине.

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-34-2132/2016
24. јун 2016. године
НОВИ САД 

в.д.начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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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, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-од-
лука УС) 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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

УЛИЦИ КОСТЕ ШОКИЦЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Ко-
сте Шокице у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да постави саобраћајну сигнали-
зацију према Саобраћајном пројекту број 10052 од 15. 
јуна 2016. године који је израдила Служба за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације 
и опреме.

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2016. го-
дине.

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-34-2133/2016
24. јун 2016. године
НОВИ САД 

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

Служба Скупштине Града Новог Сада

338
На основу члана 14. Одлуке о Служби Скупштине Гра-

да Новог Сада („Службени лист Града Новог Сда“, број 
4/05), секретар Скупштине Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

НАТАША МАЈСКИ ЧОНКАШ поставља се за секретара 
радних тела у Сектору за скупштинске послове у Служби 
Скупштине Града Новог Сада, од 9. јуна 2016. године.
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II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба Скупштине Града Новог Сада
Број: 520/2016-I
9. јун 2016. године
НОВИ САД 

Секретар
Марко Радин, с.р.

Градска управа за опште послове

—
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за опште 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  одређено  
време ради замене привремено одсутне запослене 

до њеног повратка, на радно место
 
1. Извршилац за послове месне 

канцеларије – заменик матичара 
МК Кисач 1 извршилац

                   
Услови:
Стечено високо образовање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основ-
ним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни испит и 
посебан стручни испит за матичара, најмање једна годи-
на радног искуства у струци и познавање рада на рачуна-
ру, леп и читак рукопис, као и активно знање словачког 
језика и писма и услови из члана 6. Закона о радним одно-
сима у државним органима. 

Учесник огласа треба да испуњава  услове  утврђене   
чланом   6.  Закона  о  радним   односима  у  државним  ор-
ганима, 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,

- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема, 

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

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о поло-
женом државном стручном испиту,

-  Оригинал или оверена фотокпија Уверења о положе-
ном посебном стручном испиту за матичара,

- Доказ о активном знању словачког језика и писма – 
оригинал или оверена фотокопија,

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

- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матич-
не књиге рођених,

-  Оригинал уверења о здравственом стању (не старије 
од шест месеци),

-  Уверење од суда да против лица није покренута ис-
трага и да није подигнута оптужница  (не старије од 
шест месеци),

-  Уверење 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 шест 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 раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2016-44
22. јун 2016. године
НОВИ САД

Градска пореска управа

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

О б ј а в љ у ј е

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

на радно место

 1. Виши порески инспектор, 
Одсек за пореску контролу физичких 
лица, предузетника и правних лица   1 извршилац
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Услови:
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 пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит и 
познавање рада на рачунару. 

Учесник огласа треба да испуњава  услове  утврђене   
чланом   6.  Закона  о  радним   односима  у  државним  ор-
ганима, 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,

-  Оверена фотокопија дипломе којом се доказује 
стручна спрема, 

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

-  Оригинал или оверена фотокопија Извода из матич-
не књиге рођених,

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o 
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 ис-
трага и да није подигнута оптужница  (не старије од 
шест месеци),

- Уверење 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 раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска пореска управа
Број: XXI-111/2016-41
23. јун 2016. године
НОВИ САД

Заштитник грађана

—
ГРАД  НОВИ САД
Заштитник грађана
Војвођанских бригада бр. 17

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за   пријем  у  радни  однос  запосленог на  одређено  
време од шест месеци због повећаног обима посла, 

на радно место
 
        
1. Извршилац за опште послове 1 извршилац
                   
Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне 

науке на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије), од-
носно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, положен државни стручни испит, познавање 
енглеског језика, познавање рада на рачунару (MC Office 
пакет и интернет) и најмање једна година радног искуства 
у струци. 

Учесник огласа треба да испуњава  услове  утврђене   
чланом   6.  Закона  о  радним   односима  у  државним  ор-
ганима, 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,

- Оверена фотокопија дипломе којом се доказује 
стручна спрема, 

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о поло-
женом државном стручном испиту,

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

- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матич-
не књиге рођених,

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o 
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 ис-
трага и да није подигнута оптужница  (не старије од 
шест месеци), и
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-  Уверење 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 шест 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 раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Заштитник грађана
Број: XXII-111/2016-43
20. јун 2016. године
НОВИ САД 
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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

Градско веће

331 Решење о измени решења о утврђивању 
 месечног износа финансијске помоћи 
 породици са децом на име накнаде дела 
 трошкова боравка деце у предшколској 
 установи чији је оснивач друго правно и 
 физичко лице 1373

Градоначелник

332 Решење о давању сагласности на Про-
 грам одржавања јавних зелених повр-
 шина под амброзијом за 2016. годину 1373

Градска управа за саобраћај и путеве

333 Решење o одређивању једног паркинг-
 -места зa возила особа са инвалидите-
 том на јавном паркиралишту у Улици 
 Каће Дејановић на режијској саобраћај-
 ници код к.бр. 3 у Новом Саду 1373

334 Решење о одређивању аутобуских ста-
 јалишта за возила јавног превоза путни-
 ка у Улици Немановци код кбр. 45 у 
 Немановцима 1374

335 Решење о одређивању аутобуских ста-
 јалишта за возила јавног превоза путни-
 ка у Улици Јовице Павлице у Ковиљу 1374

336 Решење о измени режима саобраћаја у 
 зони Основне школе „Јуниор“ у Новом 
 Саду 1375

337 Решење о измени режима саобраћаја у 
 Улици Косте Шокице у Новом Саду 1375

Служба Скупштине Града Новог Сада

338 Решење о постављењу секретара рад-
 них тела у Сектору за скупштинске по-
 слове у Служби Скупштине Града Новог 
 Сада (Наташа Мајски Чонкаш) 1375

Градска управа за опште послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време ради замене при-
 времено одсутне запослене до њеног  
 повратка, на радно место - Извршилац 
 за послове месне канцеларије – заменик 
 матичара МК Кисач - 1 извршилац 1376

Градска пореска управа

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време од три месеца 
 због повећаног обима посла, на радно 
 место - Виши порески инспектор Одсек 
 за пореску контролу физичких лица, 
 предузетника и правних лица
 - 1 извршилац 1376

Заштитник грађана

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време од шест месеци 
 због повећаног обима посла, на радно 
 место  - Извршилац за опште послове
 - 1 извршилац 1377


