
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXV - Број 62 НОВИ САД, 14. октобар 2016. примерак 60,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

807
На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 28. сед-
ници, од 11. октобра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА 
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2016/2017. ГОДИНУ

1. Овим решењем образује се Оперативни штаб Зим-
ске службе за 2016/2017. годину (у даљем тексту: Штаб) 
као стручно саветодавно радно тело.

2. Задатак Штаба је да:
-  врши увид, прати и оцењује организациону и техничку 
спремност и опремљеност јавних комуналних и дру-
гих јавних предузећа за обављање послова у Зимској 
служби,

-  прати примену и спровођење Програма рада Зимске 
службе на територији Града Новог Сада за период од 
15. новембра 2016. године до 15. марта 2017. године,

-  предузима и прелдаже одговарајуће мере у циљу 
ефикаснијег организовања и рационалнијег коришћења 
механизације, опреме, потрошних материјала и 
финансијских средстава,

-  сарађује и координира са надлежним јавним, јавним 
комуналним и другим предузећима која извршавају 
послове или врше надзор у Зимској служби,

-  у случају настанка ванредних и неповољних метеоро-
лошких прилика и ванредних услова на путевима, усме-
рава рад Зимске службе, по потреби организује рад 
извршилаца и обезбеђује техничка средства од 
предузећа и установа и сарађује са Градским штабом 
за ванредне ситуаицје.

3. Штаб има председника, заменика председника, 17 
чланова и секретара.

4. Административне и стручно-техничке послове за 
потребе Штаба обавља Градска управа за комуналне 
послове у сарадњи са Градском управом за саобраћај и 
путеве.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1/2016-1357-II
11. октобар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

808
На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 28. сед-
ници, од 11. октобра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА 
ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

ЗА 2016/2017. ГОДИНУ

I. У Оперативни штаб Зимске службе за 2016/2017. 
годину, именују се:

- за председника
 АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада

- за заменика председника
 ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада

- за чланове:
1.  ДУШАН РАДОЈИЧИЋ, ЈКП „Пут“ Нови сад
2.  ГОЈКО ЕТИНСКИ, ЈКП „Пут“ Нови Сад
3.  ЗОРИЦА ПАВИЋЕВИЋ, Покрајински секретаријат за 

енергетику, грађевинарство и саобраћај – Сектор за 
саобраћај и инспекцијски надзор

4.  ДЕЈАН МАНДИЋ, ЈП „Завод за изградњу Града“ у 
Новом Саду

5.  ЗОРИЦА НИНИЋ – СТУПАР, ЈП „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду
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6.  ВАСИЉ ПОПОВИЋ, ЈП „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду

7.  ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, Градска управа за саобраћај и 
путеве

8.  ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
9.  МИЛОШ ЕГИЋ, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

10.  СТЕВАН ЛУГОЊА, ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад
11.  МИЛАН СТАНИВУКОВИЋ, ЈГСП „Нови Сад“, Нови 

Сад
12.  ЗОРАН ЦВЕЈИЋ, Војска Србије, Команда гарнизона 

Нови Сад
13.  ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ, „Војводинапут“ – „Бачкапут“ 

АД Нови Сад
14.  РАНКО ВУКОБРАТ, „Инфраструктура железнице 

Србије“ Нови Сад
15.  ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ, ЈП „Путеви Србије“
16.  СИНИША ВУЈИНОВИЋ, Градска управа за 

инспекцијске послове
17.  ДЕЈАН МИЛОЈЕВИЋ, Полицијска управа Нови Сад

- за секретара
 СЛОБОДАН ЉУБОТИНА Градска управа за кому-

налне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1/2016-1358-II
11. октобар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

809
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ТУРИЗАМ 

ГРАДА НОВОГ САДА
I.

У Савету за туризам Града Новог Сада, разрешава се 
дужности:

-  председник мр ГОРАН СЕЧУЈСКИ, шеф Канцеларије 
за локални економски развој Града Новог Сада,

-  члан ДАНИЈЕЛ ТОВЕРНИЋ, менаџер хотела „Dash“, 
Нови сад,

-  члан ЗВОНИМИРКА КОВАЧЕВИЋ, власник Цвејиног 
салаша у Бегечу, Нови Сад.

II.

У Савет за туризам Града Новог Сада именују се:
-  за председника МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ, члан Град-
ског већа за привреду,

-  за члана КАРМЕН КРИВОКАПИЋ, члан УО Удружења 
угоститеља Нови Сад, Нови Сад,

-  за члана РЕНАТА ДАМЈАНОВ, менаџер хотела 
„Мастер“, Нови Сад,

-  за члана Наташа Матић, власник „Бркиног салаша“ на 
Ченеју, Нови Сад.

III.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-515/2016-1-II
10. октобар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

810
На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
38/11 и 10/12), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
РАДА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА 

ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

I. У Решењу о утврђивању износа средстава из буџета 
Града Новог Сада за реализацију програма рада и 
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада – Град-
ске организације, у 2016. години („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 12/16), у тачки I. речи: „58.580.000,00 
динара“ замењује се речима: „60.180.000,00 динара“.

 - У подтачки 2. речи: „50.220.000,00 динара“ замењују 
се речима: „51.820.000,00 динара“.

 - У алинеји првој, речи: „29.250.000,00 динара“ замењују 
се речима: „28.950.000,000 динара“.

 - У алинеји другој, речи: „9.839.000,00 динара“ замењују 
се речима: „12.839.000,00 динара“.

 - У алинеји петој, речи: „6.970.000,00 динара“ замењују 
се речима: „5.870.000,00 динара“.
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II. У тачки II. речи: „(Службени лист Града овог Сада“, 
број 62/15)“ замењују се речима: „(„Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 62/15, 46/16 и 58/16)“.

У алинеји четвртој, речи: „2.200.000,00 динара“ замењују 
се речима: „1.100.000,00 динара“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-1513/2016-II
12. октобар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

811
На основу члана 47. став 1. тачке 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 
И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 
САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДА 

НОВОГ САДА
I

У Савету за пољопривреду Града Новог Сада, 
разрешавају се дужности:

- председник мр ГОРАН СЕЧУЈСКИ, шеф Канцеларије 
за локални економски развој Града Новог Сада и

- члан ОЛИВЕРА РАДОВАНОВИЋ, „Зелена мрежа 
Војводине“ Нови сад.

II
У Савету за пољопривреду Града Новог Сада именују 

се:
- председник МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ, члан Градског 
већа за привреду и

- члан НАДА ЛЕТИЋ, Удружење органских произвођача 
Новог Сада „ОРГАНСКИ САД-НОВИ САД“ Нови Сад.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-513/2016-II
10. октобар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

812
На основу члана 3. Одлуке о финансијској подршци 

Фонду за степендирање и подстицање напредовања даро-
витих студената и младих научних радника и уметника Уни-
верзитета у Новом Саду, за школску 2016/2017. годину, 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 53/16), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОГЊЕН ЦВЈЕТИЋАНИН, члан Градског већа Града 
Новог Сада задужен за спорт и омладину, именује се за 
представника Града Новог Сада у органе управљања Фонда 
за стипендирање и подстицање напредовања даровитих 
студената и младих научних радника и уметника Универ-
зитета у Новом Саду.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2016-6533/а
10. октобар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

813
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени 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

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ИВЕ ЛОЛЕ 
РИБАРА У ВЕТЕРНИКУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у Улици Иве Лоле Рибара у Ветернику.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да постави саобраћајну сигнализацију 
према Техничком регулисању саобраћаја број 10279 од 6. 
октобра 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.
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III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 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 ПУТЕВЕЊ
Број: IV-34-3520/2016
12. октобар 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

814
Градска управа за саобраћај и путеве, упредмету тех-

ничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука 
УС и 55/14), члана 192. тачка 1. Закона о општем управ-
ном поступку („Службени лист СРЈ, бр. 33/97, 31/01 и „Служ-
бени гласник Републике Србије“, бој 30/10) и овлашћења 
начелника Градске управе за саобраћај и путеве број IV-34-
143/16 од 5. октобра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИВРЕМЕНОЈ ИЗМЕНИ РЕЖИМА 

САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ЗИМСКЕ 

СЛУЖБЕ ЗА 2016/2017. ГОДИНУ

1. Одређује се привремена измена режима саобраћаја 
на територији Града Новог Сада за потребе рада зимске 
службе за 2016/2017. годину, на следећи начин:

Ради ефикаснијег чишћења коловоза и уклањања снега 
за време снежних падавина дозвољава се возилима зимске 
службе у раду: пролаз Сутјеском улицом од Улице радничке 
ка Улици Максима Горког, полукружно окретање на 
раскрсници Пута шајкашког одреда и пута за рафинерију 
и кретање саобраћајним тракама намењеним за возила 
јавног градског превоза.

Ради ефикаснијег чишћења коловоза и уклањања снега 
за време снежних падавина забрањује се заустављање и 
паркирање возила у следећим улицама: Светозара 
Милетића (од Улице Јована Суботића до Грчкошколске 
улице), Трифковићевом тргу, Његошевој, Грчкошколској, 
Војводе Путника, Иве Лоле Рибара и Модене у Новом Саду.

Обавезно коришћење зимске опреме за време отежаних 
услова одвијања саобраћаја је на Партизанском путу на 
Фрушкој гори.

Саобраћајне знаке опасности од неочекиваног настанка 
поледице или снега поставити на Мосту слободе и петљи 
Мишелук, Варадинском мосту и свим мостовима преко 
канала ДТД на територији града Новог Сада, на 
натпутњацима путева Ковиљ-Гардиновци, Ковиљ-Будисава, 
Ченеј-Кисач, на надвожњаку на Мишелуку и на Булевару 
Европе, на успонима и Улици дунавске дивизије у 

Петроварадину и улицама Карађорђевој и Тргу краља Петра 
I и обилазници у Сремској Каменици.

Ограничава се брзина кретања возила када је снег на 
коловозу на следећим деоницама општинских путева: Ченеј-
Кисач, Кисач-Ирмово, за Планту, за Немановце и Пејићеве 
салаше, за рафинерију и Шангај, Ковиљ-Будисава, Ковиљ-
Гардиновци, Руменка-Кисач, Кисач-Степановићево, 
Ветерник-Сајлово, Пут Шајкашког одреда, Варадински мост, 
Мост слободе и петља Мишелук.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да:

-  постави саобраћајну сигнализацију према саобраћајном 
пројекту број 7081 од 9. октобра 2012. године (изузев 
прилога 5.) и допунама од 2016. године који је изра-
дила Служба за развој и управљање саобраћајем ЈП 
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду;

-  редовно одржава и контролише саобраћајну сигнали-
зацију, као и да је уклони након завршетка рада зим-
ске службе.

3. Привремена измена режима саобраћаја важи од 15. 
новембра 2016. године до 15. марта 2017. године.

4. 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-34-3373/2016
6. октобар 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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, до три месеца, због повећаног обима посла, 
на радно место

 Извршилац за канцеларијске послове 
у Управи за додатак на децу  1 извршилац

Услови:
Средња школа у трајању од четири године, положен 

државни стручни испит и најмање шест месеци радног 
искуства у струци.
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Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
чланом 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима, 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, 

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

-  Оригинал или оверена фотокопија Уверења о поло-
женом 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 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 разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Број: XIII-111/ 2016 - 71
13. октобар 2016. године
Нови Сад

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, на шест месеци, због повећаног обима посла, 
на радно место

 Извршилац за послове месне заједнице 
у насељеном месту „Руменка“  1 извршилац

Услови:
Средња школа друштвеног, природног, економског или 

техничког смера у трајању од четири године, положен 
државни стручни испит, најмање шест месеци радног иску-
ства у струци и познавање рада на рачунару.

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

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

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

-  Oригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 
књиге рођених,

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

-  Oригинал 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 Полицијске управе да лице није осуђивано 
за кривично дело на безусловнуказну 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 
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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 опште послове
Број: XV-111/ 2016- 70
13. октобар 2016. године
Нови Сад

Градска управа за инспекцијске послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Жарка Зрењанина 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, до три месеца, због повећаног обима посла, 

на радна места 
 

1.  Комунални инспектор у Oдсеку за 
 контролу комуналних објеката и 
 уређаја на јавним површинама  4 извршиоца

2.  Надзорник у Одсеку комуналне 
 хигијене, Група за контролу и 
 заштиту јавних зелених површина  1 извршилац

3. Диспечер у Одсеку диспечерски 
центар  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 академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит и најмање три године радног иску-
ства.

За 2. Средња школа у трајању од четири године орга-
низационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит и најмање 6 месеци радног иску-
ства у струци.

За 3. Средња школа у трајању од четири године орга-
низационог, природног или друштвеног смера, положен 
државни стручни испит и најмање 6 месеци радног иску-
ства у струци

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

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

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

 - 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 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 - 69
13.октобар 2016. године
Нови Сад

Служба за заједничке послове
—
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина 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, до три месеца, због повећаног обима посла, 

на радна места 
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1. Техничар за припрему вишебојне 
штампе у Одсеку за штампу и 
доставу  1 извршилац

2. Извршилац за финансијске послове
у Одсеку за финансијске послове 1 извршилац

Услови:
За 1. Средња школа у трајању од четири године гра-

фичког смера и 6 месеци радног искуства у струци.
За 2. Стечено високо образовање из научне области 

економске науке на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, једна година 
радног искуства 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 орга-
нима, 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 (за радно место под 
2.)

-  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 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
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/ 2016 - 72
13. oктобар 2016. године
Нови Сад

—
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина 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, до четири месеца, због повећаног обима 

посла, на радна места 
 

1. Техничар за сортирање, слагање 
и спајање штампаног материјала 
у Одсеку за штампу и доставу 1 извршилац 

2. Запослени на пословима текућег 
одржавања уређаја и опреме у 
Одсеку за одржавање објеката, 
уређаја и опреме 1 извршилац

Услови:
За 1. Средња школа у трајању од четири године гра-

фичког или економског смера и 6 месеци радног искуства 
у струци.

За 2. Средња школа у трајању од четири године машин-
ског смера и 6 месеци радног искуства у струци.

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

- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
искуству у струци, 
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-  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 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
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/2016-73
13. oктобар 2016. године
Нови Сад

—
ГРАД НОВИ САД
служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина 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, до шест месеци, због повећаног обима посла, 
на радна места 

1. Извршилац за стручно-аналитичке 
послове у области финансијског 
пословања у Одсеку за финансијске 
послове  1 извршилац  

2. Извршилац за финансијске послове 
у Одсеку за финансијске послове  1 извршилац

3.  Извршилац за послове јавних набавки
у Сектору за јавне набавке  1 извршилац

4. Курир у Одсеку за штампу и доставу  2 извршиоца

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), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 

једна година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару. 

За 2. Стечено високо образовање из научне области 
економске науке на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, једна година 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит 
и познавање рада на рачунару. 

За 3. Стечено високо образовање из научне области 
економске науке на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, једна година 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит 
и познавање рада на рачунару. 

За 4. Основна школа и положен возачки испит „Б“ 
категорије.

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

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

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о поло-
женом државном стручном испиту (за радна места под 
1,2 и 3),

-  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 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 
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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
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/2016-74
13. oктобар 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: 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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

807 Решење о образовању Оперативног шта-
 ба Зимске службе за 2016/2017. годину 2399

808 Решење о именовању председника, за-
 меника председника, чланова и секре-
 тара Оперативног штаба Зимске службе 
 за 2016/2017. годину 2399

Градоначелник

809  Решење о разрешењу председника и 
 чланова и именовању председника и 
 чланова Савета за туризам Града Новог 
 Сада 2400

810 Решење о изменама решења о утврђи-
 вању износа средстава из буџета Града 
 Новог Сада за реализацију Програма 
 рада и појединачних програма Црвеног 
 крста Новог Сада – Градске организације 
 у 2016. години 2400

811 Решење о разрешењу председника и 
 члана и именовању председника и члана 
 Савета за пољопривреду Града Новог 
 Сада 2401

812 Решење о именовању представника 
 Града Новог Сада у органе управљања 
 Фонда за стипендирање и подстицање 
 напредовања даровитих студената и 
 младих научних радника и уметника 
 Универзитета у Новом Саду (Огњен 
 Цвјетићанин) 2401

Градска управа за саобраћај и путеве

813 Решење о постављању саобраћајне
 сигнализације у Улици Иве Лоле Рибара 
 у Ветернику 2401

814 Решење о привременој измени режима
 саобраћаја на територији Града Новог
 Сада за потребе рада Зимске службе 
 за 2016/2017. годину 2402

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време, до три месеца, 
 због повећаног обима посла - 1 извршилац 2402

Градска управа за опште послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 ног на одређено време, на шест месеци, 
 због повећаног обима посла - 1 извршилац 2403

Градска управа за инспекцијске послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 них на одређено време, до три месеца, 
 због повећаног обима посла - 6 изврши-
 лаца 2404

Служба за заједничке послове

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 них на одређено време, до три месеца, 
 због повећаног обима посла - 2 извршиоца 2404

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 них на одређено време, до четири месеца, 
 због повећаног обима посла - 2 извршиоца 2405

— Оглас за пријем у радни однос запосле-
 них на одређено време, до шест месеци, 
 због повећаног обима посла - 5 изврши-
 лаца 2406


