СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXV - Број 42

НОВИ САД, 14. јул 2016.

ГРАД НОВИ САД
Градоначелник
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На основу тачке 2.2. подтачка 2.2.12. и тачке 2.3. подтачка 2.3.12. „Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на
територији Града Новог Сада за 2016. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 8/16), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОЂАЧА – КОРИСНИКА
СУБВЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И НАБАВКУ
ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА
ВОЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ ИЗ ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву
за подношење пријава за доделу субвенција за осигурање
и набавку опреме за заштиту биља за воћарску
производњу пољопривредним произвођачима вишегодишњих засада контролисане пољопривредне
производње на територији Града Новог Сада за 2016. годину, изабрани су следећи пољопривредни произвођачи
– корисници субвенција за осигурање и то:
Пантелић Светлана, Каћ,
Радничка 1А
у износу од 87.451,00 РСД
Исаков Боривоје, Каћ,
Новосадска 20
у износу од 140.575,00 РСД
Тешић Милан, Петроварадин,
Прерадовићева 121
у износу од 122.594,00 РСД
Поповић Никола, Ченеј,
Међународни пут 113а
у износу од 163.459,00 РСД
Беквалац Александар, Каћ,
Краља Петра I 38
у износу од 163.459,00 РСД
Бореновић Војислав, Каћ,
Шумадијска 65
у износу од 206.391,00 РСД
и корисник субвенције за набавку опреме за заштиту
биља за воћарску производњу:
Бореновић Војислав, Каћ,
Шумадијска 65
у износу од 100.000,00 РСД
2. Са изабраним пољопривредним произвођачима који
ће учествовати у пројекту развоја контролисане пољо-

примерак 40,00 динара

привредне производње појединачно ће се закључити уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
између изабраних корисника субвенција и Града Новог
Сада.
3. Ова одлука је коначна.
4. Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве по
Јавном позиву за подношење пријава за доделу
субвенција за осигурање и набавку опреме за заштиту
биља за воћарску производњу пољопривредним
произвођачима вишегодишњих засада контролисане
пољопривредне производње на територији Града Новог
Сада за 2016. годину, Комисији за избор пољопривредних
произвођача – корисника субвенција за осигурање и набавку опреме за заштиту биља за воћарску производњу
на територији Града Новог Сада за 2016. годину и
Градској управи за привреду Града Новог Сада.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3- 307/2016-II
17. јун 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

453
На основу члана 47. став 1. тачка 17. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог
Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Мр Драган Божић, разрешава се дужности помоћника
Градоначелника Града Новог Сада, са 6. јулом 2016. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2016-4535
6. јул 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Служба Скупштине

454
На основу члана 8. став 2. и члана 14. Одлуке о Служби Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 4/05), секретар Скупштине Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАНИЛО ДУРУТОВИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности секретара радних тела у Сектору за
скупштинске послове у Служби Скупштине Града Новог
Сада, са 8. јулом 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
Број: 754/2016-I
8. јул 2016. године
НОВИ САД
Секретар
Марко Радин, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

455
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог
Сада, на основу члана 16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 28/14 и 69/14), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ТРАСЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА БРОЈ 1,
ЛИМАН I – ЦЕНТАР – КЛИСА У НОВОМ САДУ
I. Мења се постојећа траса линије јавног градског превоза путника број 1, Лиман I – Центар – Клиса у Новом
Саду, тако да се наведена линија пружа новом трасом, у
оба смера: стајалиште „Штранд“, Фрушкогорска улица,
Булевар цара Лазара, Стражиловска улица, Улица Жарка
Зрењанина, Булевар Михајла Пупина, Успенска улица,
Улица Јована Суботића, Кисачка улица, Сентандрејски
пут, Пролетерска улица, Улица Др Мирка Стојаковића.
II. Возила јавног превоза на линији јавног градског превоза путника из тачке I. овог решења, користиће аутобуска стајалишта постављена дуж трасе.
III. Налаже се Јавном градском саобраћајном
предузећу „Нови Сад“ Нови Сад, да путем средстава
јавног информисања обавести кориснике услуга о изменама.
IV. Рок за извршење овог решења је 1. октобар 2016.
године.

14. јул 2016.

V. 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-34-2231/16
4. јул 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

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

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на одређено
време до шест месеци, због повећаног обима посла,
на радна места
1. Извршилац за заузеће саобраћајних
површина и јавна паркиралишта 1 извршилац
2. Извршилац за послове јавних
набавки

1 извршилац

Услови:
За 1. Стечено високо образовање из научне области,
индустријског инжењерства и индустријског менаџмента,
саобраћајног, грађевинског или машинског инжењерства
на студијама другог степена (академске студија-мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од четири године, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.
За 2. Стечено високо образовање из научне области
економске науке на студијама првог степена (основне
академске студије), положен државни стручни испит и
најмање шест месеци радног искуства у струци.
За радна места 1. и 2. 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,

14. јул 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци),
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених
- 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 (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 разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-111/2016-54
12. јул 2016. године
НОВИ САД

Градска управа за инспекцијске послове

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

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

1 извршилац

Одсек за контролу комуналних система
2. Надзорник
Одсек комуналне хигијене
Група за контролу одржавања
чистоће на јавним површинама

1 извршилац
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3. Инспектор за контролу друмског
саобраћаја контролу јавног превоза
путника
1 извршилац
Одсек за контролу друмског саобраћаја
и контролу обале и воденог простора
4. Надзорник за контролу путева
Одсек за контролу путева

1 извршилац

5. Надзорник
Одсек грађевинске инспекције

1 извршилац

6. Извршилац за канцеларијске
послове
2 извршиоца
Одсек за правне и опште послове
7. Предрадник-извршилац послова
принудног извршења
Одсек принудних извршења
Група за принудна извршења

1 извршилац

Услови:
За 1. 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 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.
За 3. Стечено високо образовање из научне области
саобраћајно инжењерство, на студијама другог степена
(академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основим студијама у трајању од најмање четири године,
положен државни стручни испит и најмање три године
радног искуства.
За 4. Средња школа у трајању од четири године саобраћајног или грађевинског смера, положен државни
стручни испит и најмање шест месеци радног искуства у
струци.
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 четири године организационог, природног или друштвеног смера, положен
државни стручни испит и најмање шест месеци радног искуства у струци.
За 7. Средња школа у трајању од четири године, организационог, природног или друштвеног смера, положен
државни стручни испит, најмање шест месеци радног искуства у струци.
За радна места од 1. до 7. 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
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- 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,
- 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 разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: XIV-111/2016-50
5. јул 2016. године
НОВИ САД

Градска управа за образовање

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за образовање
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на одређено
време до шест месеци, због повећаног обима посла,
на радно место
Извршилац за делатност предшколске
установе, основних и средњих школа,
опште и административне послове 1 извршилац

14. јул 2016.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне
науке, економске науке, педагошке и андрагошке науке,
пихолошке науке, филолошке науке на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, положен
државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци и рад на рачунару.
Учесник огласа 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,
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 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 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 (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 разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Број: IX-111/2016-49
5. јул 2016. године
НОВИ САД

14. јул 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Градска управа за урбанизам и стамбене
послове

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

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на одређено
време до шест месеци 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
2 извршиоца
2. Извршилац на пословима издавања
грађевинске и употребне дозволе у
2 извршиоца
Одсеку за грађевинарство
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
3 извршиоца
5. Извршилац за праћење пословања
јавних предузећа у Одељењу за
финансијске послове
1 извршилац
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стручни испит и најмање једна година радног искуства у
струци.
За 2. и 3. Стечено високо образовање из научне области архитектура или грађевинско инжењерство 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 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. 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.
За 6. Средња школа у трајању од четири године економског, техничког, архиварског, библиотечког или педагошког смера или гимназија, шест месеци радног искуства
у струци и положен државни стручни испит.
За 7. Стечено високо образовање из научне области
архитектуре или грађевинско инжењерство, машинско
инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство или правне науке, на студијама другог степена (академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
За радна места од 1. до 8. 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

6. Извршилац за административне
послове у Одељењу за легализацију

1 извршилац

7. Шеф Одељења за
инфраструктуру

1 извршилац

- да има општу здравствену способност

8. Извршилац на пословима накнадног
издавања грађевинске и употребне
дозволе у поступку легализације
индивидуалних објеката у Одсеку
за легализацију индивидуалних
објеката
1 извршилац
Услови:
За 1. и 8. 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

- 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,
- 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),
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- 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 разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-111/2016-51
6. јул 2016. године
НОВИ САД

14. јул 2016.

14. јул 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

453

Одлука о избору пољопривредних произвођача – корисника субвенција за
осигурање и набавку опреме за заштиту
биља за воћарску производњу из области
пољопривреде на територији Града Новог
Сада за 2016. годину

1445

Решење о разрешењу дужности помоћника Градоначелника Града Новог Сада
(Мр Драган Божић)

1445

5. Надзорник - 1 извршилац
Одсек грађевинске инспекције

Служба Скупштине
454

Решење о разрешењу дужности секретара радних тела у Сектору за скупштинске послове у Служби Скупштине
Града Новог Сада (Данило Дурутовић)

6. Извршилац за канцеларијске
послове - 2 извршиоца
Одсек за правне и опште послове
7. Предрадник-извршилац послова
принудног извршења - 1 извршилац
Одсек принудних извршења
Група за принудна извршења

1446

Градска управа за саобраћај и путеве
455

—

Решење о измени трасе линије јавног
градског превоза путника број 1, Лиман I
– Центар – Kлиса у Новом Саду
Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време до шест месеци,
због повећаног обима посла, на радна
места
1. Извршилац за заузеће саобраћајних
површина и јавна паркиралишта
- 1 извршилац
2. Извршилац за послове јавних
набавки - 1 извршилац

Градска управа за инспекцијске послове
—

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време до три месеца
због повећаног обима посла, на радна
места
1. Надзорник - 1 извршилац
Одсек за контролу комуналних система
2. Надзорник - 1 извршилац

Страна

Одсек комуналне хигијене
Група за контролу одржавања
чистоће на јавним површинама
3. Инспектор за контролу друмског
саобраћаја контролу јавног превоза
путника - 1 извршилац
Одсек за контролу друмског саобраћаја и контролу обале и воденог простора
4. Надзорник за контролу путева
- 1 извршилац
Одсек за контролу путева

Градоначелник
452

Предмет

1446

Градска управа за образовање
—

1446

1447

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време до шест месеци,
због повећаног обима посла, на радно
место Извршилац за делатност предшколске установе, основних и средњих
школа, опште и административне послове - 1 извршилац

Градска управа за урбанизам и стамбене
послове
—

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време до шест месеци
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 - 2 извршиоца

1448
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Предмет

2. Извршилац на пословима издавања
грађевинске и употребне дозволе у
Одсеку за грађевинарство
- 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 - 3 извршиоца

Страна Рег. бр.

14. јул 2016.

Предмет

Страна

5. Извршилац за праћење пословања
јавних предузећа у Одељењу за
финансијске послове - 1 извршилац
6. Извршилац за административне
послове у Одељењу за легализацију - 1 извршилац
7. Шеф Одељења за инфраструктуру
- 1 извршилац
8. Извршилац на пословима накнадног
издавања грађевинске и употребне
дозволе у поступку легализације
индивидуалних објеката у Одсеку
за легализацију индивидуалних
објеката - 1 извршилац

1449

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
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

